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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Deniņš A. 
Dr. oec., Professor 

Faculty of Economics and Management University of Latvia (Riga, Latvia) 
 

THE WAYS OF DEVELOPMENT OF THE LATVIAN INNOVATION 
SYSTEM MANAGEMENT 

  
The aim of the article is to explain the results of research focused on analysis of different national innovation 

systems and their role in economic development. Nowadays many economies in the world are striving to become 
knowledge-intensive and innovative .That means, that more attention must be paid to national innovation system 
development management improvement.  The survey results allowed to set up the ways of further sustainable 
development of the Latvian innovation system management.  

Keywords: innovation, national innovation system, economic growth.  
 

Concept of national innovation system 
The concept of a national innovation system can be depicted as a composition of four inter-

connected blocks related to generation, diffusion and management of innovations. A simplified 
perspective on a national innovation system is showed in Figure 1. However, in the real life it is a 
much more complex concept involving various institutions and organizations within a country, and 
interactions between them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. National innovation system and its components 
Source: Adopted by the author 
Although national economies differ in terms of institutional set-up, production system, 

industrial structure and technological capabilities there is a common view in the literature on 
national innovation systems that the main building blocks of a national innovation system are 
interlinked institutions. These institutions aim at providing favourable environment for innovation 
to take place and to be successfully commercialised in the market. Government through its policies 
and economic incentive structure influences the rate and directions of innovation. It proves the 
importance of sustainable development of national innovation systems.    

General characteristics of the Latvian innovation system  
The current Latvian innovation system is fragmented and lacking important linkages 

between the main actors of the system, particularly between the industry and the R&D sector The 
government has only recently reacted to this situation. Following the long-term strategic goal of the 
country - to shift its economy from being labour-intensive to becoming knowledge-based economy, 
the government has increased its awareness on innovation and the role of innovation on economic 
development in Latvia. Several important policy documents including the National Programme on 
Innovation 2003-2016 (adopted in April 2003), the Basic Guidelines for the SMEs Development 
Policy in Latvia (adopted in March 2004), the Development Plan for Latvia for managing the EU 

 LEGISLATION 
(government created 

preconditions  favorable to  
efficient and innovative 
legislation and strong 

strategies) 

 EDUCATION 
(includes all stages of 
education system and 

research) 

 

 ENTREPRENEURSHIP 
(favorable conditions for 
SME, business start-ups, 
particularly in high-tech 

sectors) 

 FINANCES 
(access to financial support 
to firms to conduct R&D 

and to innovate) 
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Structural Funds 2004-2014 (adopted in December 2003) have been adopted and aim at creating 
favourable conditions for innovation process to take place. 

The current innovation system in Latvia can be drawn as consisting of four pillars: research, 
entrepreneurship, financial system and legislation (see Table 1). 

Table 1 
Organizations in the National Innovation System of Latvia 

RESEARCH ENTREPRENEURSHIP FINANCIAL SYSTEM LEGISLATION 

› Latvian Council of 
Science 

› 
Latvian Investment and 
Development Agency 

› 
Latvian Guarantee 
Agency 

› Parliament 

› Latvian Academy of 
Sciences 

› 
Latvian Chamber of 
Commerce and Industry 

› 
Small and Medium 
Businessmen 
support fund 

› 
Ministry of 
Economics 

› 
Academy of 
Agricultural and 
Forestry Sciences 

› 
Latvian Technological 
Centre 

› 
Innovative 
Entrepreneurship 
Support Fund 

› 
Ministry of 
Education and 
Science 

› Research Institutes › Latvian Technology Park › 
Mortgage and Land 
Bank of Latvia 

› Ministry of Justice 

› Council of University 
Rectors 

› 
Business Innovation Centre 
of Latvian Electronic 
Industry 

› 
Latvian 
Environmental 
Investment Fund 

› Patent Office 

› Higher Education 
Establishments 

› 
Research and Technology 
Park RVR 

› Regional Fund  
 

› Research Institutions › 
Latvian Association of 
Technology Parks and 
Business Incubators 

› 

Industrial Research 
Co-operation Bureau 
in the Baltic States 
AiF 

  

› Higher Education 
Council 

› Foreign Investors Council › 
Latvian Business 
Consultancy Fund 

  

› Scientific societies › 
Innovation Relay Centre 
LATVIA 

› 
Baltic-American 
Enterprise Fund 

  

› 
Science and 
Entrepreneurship Co-
operation Council  

› Nordic Industrial Park › 
Norway - Latvia 
Business 
Development Fund 

  

 
› Nordic Technology Park › 

Latvian Business 
Advisory Service 
Programme 

  

› 
EU Framework 
Programmes’ National 
Contact Point 

› 
    

› 
Latvian Information Systems 
cluster 

› 
   

 

Source: Adopted by the author incorporating from The European Trend Chart on Innovation. Annual 
Innovation Policy Report for Latvia (European Commission, 2012a, p.6) and Innovation in the Nordic-Baltic Sea 
Region - A Case for Regional Co-operation (Serger & Hansson, 2004, p.37). 
 

Although the Latvian economy is said to have ‘a strong tradition, R&D potential and well 
educated people’, the Latvian innovation system is considered to be weak. Despite progress in 
several indicators of innovative performance it lags behind other European countries. For example, 
there is a relatively high share of population with tertiary education (20%) but the level of 
employment in high-tech manufacturing and service sectors is very low – only 2% of the total 
workforce (European Commission, 2012a, p.4). This is an indication to the ‘higher value in, lower 
value out’ situation where low level of high value-added products is produced. 

Some authors have been very critical about the future of the Latvian economy if its 
industrial and export structures remains dominated by those sectors that generate low value-added, 
such as wood, food and textile industries. Only 8% of the total manufacturing output in Latvia is 
high-tech products while in other new member states of the EU such as Estonia, Slovakia, and 
Czech Republic this share accounts for 20%-30%. Almost one half of the total Latvian exports 
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value is composed of that coming from forestry and light industries. Watkins & Agapitova (Watkins 
& Agapitova, 2012, p.4) have expressed opinion that the current Latvian innovation system is not 
capable of enhancing economic growth of the country. According to them, there is an evident need 
to improve the national innovation system and to make it capable of converting knowledge into 
wealth. Also reducing Latvia’s systemic failure - the situation where insufficient interactions 
between the key actors of the innovation system exist and encouraging the main actors of the 
national innovation system to involve in innovative activities are essential (Serger & Hansson, 
2008, p.10). 

Strengths and weaknesses of the Latvian innovation system  
While educated people and potential in R&D are the major strengths of the Latvian 

innovation system, various challenges that need to be overcome exist. Low-level spending on R&D, 
low level of high-tech patenting, limited Internet access and use, firms’ reluctance to innovate, lack 
of technological and innovation infrastructure are a few to mention. Although several indicators 
such as employment in medium and high-tech industries and business spending on R&D have 
showed positive trends, their actual levels are significantly lower than those of the EU ‘innovation 
leaders’ such as Finland and Sweden, and also lag behind those of Korea, Taiwan and Singapore 
(European Commission, 2012, p.11).  

Table 2 
SWOT analysis of the Latvian innovation system 

STRENGHTS WEAKNESSES 
 

Strong tradition and R&D potential in selected 
research areas 

› 
Low number of economically active firms per 
1000 residents; underdeveloped entrepreneurial 
activity and culture 

› High share of population with tertiary education › 
Low levels of the public and the business sectors 
funding for R&D  

› Increased government awareness on innovation › 
Concentration of the business sector R&D in a 
handful of some large, foreign-owned firms  

› Participation in life-long learning › Low patenting activity  

› 
Low share of high value-added goods in total 
exports  

› 
Small share of innovative firms, particularly 
SMEs innovating in-house; low numbers of SMEs 
involved in innovation co-operation  

› Low number of science and engineering graduates 

› 
Underdeveloped linkages between the R&D 
sector, universities and the firms  

› Limited Internet access and use  

 

 

› Lack of qualified workforce 
› Underdeveloped VC activities 
› Weak cluster formation 

  

› 
Lack of efficient co-ordination between 
innovation promoting organisations 

OPPORTUNITIES THREATS 
› Increasing business funding for R&D › Decreasing competitiveness of local firms 

› 
Deeper integration in the European Research Area; 
participation in the framework programmes 

› 
Shrinking number of R&D personnel; ageing of 
R&D personnel, not being replaced by younger 
staff 

› 
Increasing expenditure on ICT; improved 
distribution and application of ICT 

› 
Identification of fields for potential industrial 
clusters (IS, forestry, engineering, composite 
materials) 

› Losing momentum of economic growth 

 
Source: Adopted by the author incorporating from The European Trend Chart on Innovation (European 

Commission, 2012, p.3), RIS Latvia. Stage 1 Synthesis report (RIS LATVIA, 2004), and Creating 21st Century National 
Innovation System for a 21st Century Latvian Economy (Watkins & Agapitova, 2012, p.6). 
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The strengths and weaknesses of the Latvian innovation system are given in Table 2. Only 
the major drawbacks of the Latvian innovation system such as those related to the R&D sector, 
education, ICT, and industrial clusters are discussed in more details below. 

One of the most serious problems is related to the R&D sector. Since the year 1992 the 
Latvian R&D sector has shrunk for more than seven times in terms of personnel employed; only 14 
people out of 10 000 employees now are working in the R&D sector in Latvia. In the EU and in the 
East Asian countries this indicator is close to 50 and 80, respectively (APEC, 2013, p.32-35). The 
Latvian R&D personnel is ageing - almost 40% of it are older than 60 years, while the average age 
of researchers is 55 years (Ministry of Education and Science, 2012). The existing R&D personnel 
is not being fully replaced by young professionals; around 300 new Ph.D. are needed every year but 
only 40 people have graduated annually in the last 3 years (Brunner, 2013, p.20).  

The total spending on R&D accounts for slightly more than 0.4% of GDP which is four 
times less than in the EU and five times less than in the East Asian countries. The public sector 
accounts for more than 60% of the total spending on R&D (European Commission, 2012, p.57-58). 
This is an indication that the country has not achieved technological maturity; the opposite would 
have been true if the ratio of the public-funded R&D versus the business-funded R&D were inverse. 
Disproportional R&D disparity between a few large, foreign-owned firms on one side, and SMEs, 
on the other exists. The business sector R&D tends to be concentrated within the former, while the 
latter is having no or only small capacities for R&D (Serger & Hansson, 2008, p.35). Large firms 
innovate much more than the smaller ones; in year 2002 58% of the large firms introduced 
innovation compared to only 24% of SMEs (Central Statistical Bureau of Latvia, 2013, p.4., 8). 

Access to ICT is limited in Latvia. In terms of the Network Readiness Index1 it has the forth 
lowest position among the European countries. This indicates that the current environment is not 
sufficiently favourable for the local firms and the individuals to benefit from the developments in 
the ICT sectors (Dutta & Jain, 2013, p.279).  

A relatively low entrepreneurial activity is another weak characteristic of the Latvian 
innovation system with only 18 SMEs on 1000 residents. In the EU this indicator is almost three 
times higher – slightly over 50 (RIS, 2004, p.29). Although there are some business development 
and innovation-supporting services available in Latvia, existing and potential entrepreneurs lack 
information and knowledge about them. 

Only 19% of all firms in Latvia introduce innovation; this is more than twice less than in the 
EU and in East Asia. The main reasons are the lack of adequate access to finance, and economic 
prudence associated with high economic risk (European Commission, 2012a, p.5).  

A problem related to the education system is the current distribution of students according to 
knowledge areas. Almost two thirds of all students have chosen social studies while only 12% are  
enrolled in engineering and natural science programmes, respectively (Brunner, 2013, p.7). 

Currently there are only several clusters operating in Latvia. The first of them is  the Latvian 
IS cluster2.  As the first step towards cluster-creation the Latvian government has identified four 
areas (engineering, IS, forestry, composite materials) where new clusters could be potentially 
created in the future. The work on developing a forest cluster has already been initiated. However, it 
is a difficult process as the forestry industry in Latvia is not sufficiently integrated with other 
sectors, such as that of transport, finance, informatics, etc.  

The main problem of the Latvian innovation system is the lack of synergies and interactions 
between the firms, the R&D institutes, and the universities. Lack of motivation is the major barrier 
for the researchers to interact with the firms. No real incentives for the researchers to engage in co-
operation with the industry have been put in place. Only 4% of the firms operating in the 

                                                 
1 Networked Readiness Index is a measure used to evaluate the degree of preparation of a country to participate and 
benefit from the ICT developments. It is calculated from 3 sub-indexes: environment for ICT offered by a country; 
readiness of individuals, firms, and governments to use ICT; and the usage of ICT among these groups of users (Dutta, 
Jain, 2003, p.278). 
2 The Latvian IS Cluster was established in 2001. It is a dynamic cluster with majority of employees being young 

professionals (51% of employees in age group 25-34) and an annual growth rate close to 8% (LITTA). 
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manufacturing sector and the same proportion of those in the service sector are involved in any 
form of innovation co-operation (European Commission, 2012, p.58). Compared with the average 
indicators in the EU, those of Latvia are well below. Also R&D activities at the Latvian R&D 
institutions are being performed in isolation from the actual needs of industry. ‘Higher value in, 
lower value out’ situation clearly indicates that there is a lack of linkages between the science and 
the R&D sector on one hand, and the industry on the other (Serger & Hansson, 2008, p.39). 
Another indication that co-operation between the R&D sector, from one side and the industrial 
firms from the other is missing, is the fact that participation in the European Framework 
Programmes3 have not generated economic spill-over effects within the Latvian economy (Watkins 
& Agapitova, 2012, p.46).  

Finally, a body that would be able to act as a co-ordinator between all innovation promoting 
organisations, such as Ministry of Education and Science, Ministry of Economy, universities, firms, 
technology and innovation centres, etc. is missing in the Latvian innovation system. Also a body 
that would give strategic vision and guidelines and set out priorities for the Latvian innovation 
policy, and would be capable of mapping opportunities and challenges in the context of national and 
global developments is needed. For example, in Denmark, the Danish Innovation Council has been 
created aiming at helping the country to become one of the most innovative societies in the world 
by the year 2014 (The Danish Strategy, 2004, p.47). The task of the Council is to give overall 
guidelines, develop specific recommendations and prioritise activities and initiatives in order to 
achieve the goal. The Council brings together representatives from the firms, ministries, education 
and research institutions, etc.  

The current innovation programme developed by the Ministry of Economics covers a 
period: 2003 – 2016. Further vision after 2016 is needed already now. Although a Steering Council 
for administration and co-ordination of the programme has been set up, there is a crucial need for 
Latvia to have a permanent council dealing with innovation. 

Conclusion and findings 
Learning, knowledge and innovation have become the key drivers of economic progress. 

Encouraging innovation and innovative performance of a country has recently been embedded in 
many countries’ development strategies. The Lisbon strategy adopted in the Lisbon European 
Council in the year 2000 highlights the aim of the EU to become the most competitive knowledge-
based economy in the world by the end of the first decade of this century. Performance of individual 
national innovation systems of the EU member states will determine whether this ambition is to be 
achieved.  

The national innovation system as specific institutional set-up consisting of research sector, 
firms, universities, and government and interactions between these actors create conditions for 
innovative activities in a country. The objective of a national innovation system is to create 
knowledge and to turn it into a competitive product. To what degree this is realized has an impact 
on economic development of a country.  

Some countries have higher innovative capacity than others. National innovation systems 
differ in terms of institutional set-up, relationships between actors of a system, governance systems, 
geographical location, working culture, etc. 

Innovation is a result of joint efforts; each actor in a national innovation system plays a 
significant role. R&D performed either by the business or the public sector is a major source of 
innovation. Firms are cornerstone of economic activity of a country and are important because they 
acquire innovation, apply it to their performance and benefit from a successful exploitation of a 
novelty. This enhances competitiveness of firms and also that of the whole economy. Education 
system generates professionals to work in various sectors of economy. Through various policies, 
regulations, and incentives governments create environment within which institutions of a national 
innovation system operate. Activities of actors of a national innovation system should be co-

                                                 
3 The EU Framework Programmes are the main instruments for research funding in the EU. These programmes aim at 

creating European Research Area and contribute to fostering research, innovation and competitiveness in the EU. 
Latvia has participated in the 5th and 6th Framework Programmes (European Commission, 2008, p.1).   
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operative and well co-ordinated in order to make innovative process more efficient, dynamic and 
with more synergies. Examples of co-operative involvement include R&D alliances, education 
policy’s accordance with industry needs, co-operation between firms in innovative activities, 
clustering, etc.   

Although national innovation systems are difficult to measure, econometric evidence shows 
that strong correlation between inputs in a national innovation system and economic growth of a 
country exists. Spending on R&D, expenditure on ICT, and investment in education correlates with 
GDP per capita.  

The Latvian innovation system is considered to be weak, fragmented and characterized as 
being ‘high value in, low value out’. Many challenges that the Latvian innovation system needs to 
overcome exist. Shrinking R&D sector, low level of spending on R&D, firms’ reluctance to 
innovate and lack of qualified workforce are just a few examples to mention. The major problem of 
the system is underdeveloped linkages and insufficient interactions between the main actors of the 
system. The Latvian national innovation system needs to be strengthened and given new dynamics. 
As the East Asian experience shows this can be done via enhancing national innovative and 
absorptive capacities.  

The major lesson from the East Asian experience is that developing a strong base for 
knowledge creation in a country is of crucial importance in order to catch-up the developed 
countries. Constant innovation is also needed. Building absorptive capacity via investing in 
education, particularly in tertiary education, human resource development and innovation-
supporting infrastructure is also a prerequisite to develop economically. The East Asian experience 
and that of Korea particularly shows that infrastructure for technological development is important 
for economic progress; initially the main emphasis should be put on building infrastructure for 
technological development gradually shifting it on more specific technological development.  

Sufficient investment in R&D activities is necessary with the business sector funding 
majority of the total R&D activities. The ratio of business-funded R&D versus the public sector-
funded R&D indicates on a level of technological maturity a country has achieved and should 
optimally be 70:30 (Edquist & Lundvall, 1993, p.278). Industrial, innovation and technology and 
education policies need to be complements, not substitutes and need to be adequate for the achieved 
level of economic development. Small-sized countries should prioritise their research efforts in 
some key areas. Also industrial specialisation should be in some key areas. Emphasis should be put 
on promoting high-tech industries. In the Latvian case the conventional industrial sectors such as 
agriculture, food processing, forestry, and textiles cannot be forgotten, and upgrading their 
technological base and improving competitiveness of these sectors should be encouraged. The 
Danish experience also shows that promotion of innovation and learning in low-tech areas such as 
agriculture has positive effects on the overall economic performance of the country. 

The Korean and Singaporean experience shows that for small, not economically advanced 
countries it is more effective to promote acquisition of foreign R&D and concentrate on diffusion of 
innovation instead of creation of innovation. However, a country needs to perform a sufficient 
technological activity on its own in order to benefit from the foreign technology. 

Strengthening the existing IS cluster and creation of new clusters in such sectors as 
engineering, forestry and composite materials should be encouraged in Latvia. A cluster in 
agriculture sector and in organic food could be potentially beneficial for Latvia because the 
agriculture sector is a relatively large sector in the economy and accounts for a significant share in 
the export structure. Such a cluster in organic food is emerging also in Denmark which, similarly 
like in Latvia has a specialisation in the agriculture sector.  

Co-ordinated actions between actors of a national innovation system are important. 
Currently Latvia seems to be missing a body that would act as a co-ordinator between all 
innovation-promoting organisations, such as Ministry of Education and Science, Ministry of 
Economy, universities, firms, technology and innovation centres, etc. Latvia could learn from the 
Danish case where a high-level body, the Danish Innovation Council, has been created. It sets out 
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strategic vision, gives guidelines for innovation policy and manage overall innovation situation in 
the country. 

Finally, national innovation systems can and do influence economic development of a 
country which is proved by the case study of the East Asian experience and by drawing on other 
countries’ experience in certain aspects of innovative performance. Enhanced awareness on 
innovation and its role in economic development is needed in Latvia. Government should increase 
motivation of the actors within the Latvian innovation system to engage in multiple and co-
operative interactions. Latvia’s systemic failure which is a serious impediment to its economic 
growth needs to be tackled. 
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Introduction 
In order to increase their economic effectiveness and competitiveness, the West-European 

companies are moving towards more effective use of employee’s working time, implementing of 
flexible forms of employment and managing the personal work. The issue of the flexible labour 
relations is not a new feature neither in the employment policy on European labour market or in the 

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=137�
http://www.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=16&lang=1&id=66�
http://www.er.uqam.ca/nobel/r21010/document/1326.pdf�
http://www.innovating-regions.org/download/Innovation strategy of Latvia.pdf�
http://www.druid.dk/conferences/summer1999/conf-papers/Gu.pdf�
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/12/07/000012009_20041207121312/Rendered/PDF/WPS3457.pdf�
http://wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2004/12/07/000012009_20041207121312/Rendered/PDF/WPS3457.pdf�
http://www.druid.dk/conferences/summer1999/conf-papers/wong.pdf�


 16

academic researches. Present managerial practice believes that the success of organization is 
determined by its flexibility, mobility of labour power and the readiness of all units of production 
process to accept the labour market requirements and react on the changes in the organizational 
practice and in the labour relations. Only the creative and flexible people can build up the flexible 
forms of job organization and corresponding organizational structures. The present character of job 
organization and up-to-date management methods requires not only well educated workers capable 
of learning new specific knowledge and acquiring the needed skills, but the workers, who are 
skilled and personally and psychologically ready for changes as well.  

Flexible labour relations are caused by certain economic trends and corresponding changes 
on the labour market. Therefore, it is important to know, what they mean for a company and its 
management and which problems or tasks these rather new features in the job organization solve. 
The other side of employment relations – employees is also the part of these restrictions and 
employment policy. It is important to know, how these elements of employment strategies are seen 
by employees themselves, how they correspond with their interests and requirements, how they 
understand, evaluate and accept them. Enterprise can succeed only when its employees accept its 
goals.  

1.  Flexible labour relations in the policy of employment 
Structural changes and the mobility of labour power are under the influence of technological 

innovations and restructuralisation of the economy. They are the subject of the scientific analysis 
and exploration on labour market. State of unemployment in the West-European context is the 
result of 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 therefore the risk of unemployment decreases [1]. The emphasis in the employment policy is 
given on education and effort to keep the most of population in the educational process. From this 
point of view, the increasing of the mobility and opportunities for workers’ employment on labour 
market are expected [2]. This is mainly caused by realisation of one of the serious social functions 
and partly by state policy of employment – to offer job to those, who look for them.    

Enterprises concentrate on the problems, which are immanent for them. For example the 
global trends in the world economy development like the production and capital concentration, 
which is provided in processes of national enterprises merging into the big worldwide multinational 
corporations, internationalization of production, sophisticated production development or 
shortening of the products life cycle on the market contributing 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 productions 
character, technologies and corresponding ways of job organization, it forces it to change the 
structure and number of employees as well. These are the main elements obstructing such an act.  

On the other hand, the needs of structural and production reorganization of enterprises lead 
to the short-term over-employment [3, p. 458; 4, p.24]. Connection of the need to maintain the 
market position in the conditions of tough competition and the need to provide the production or 
organizational enterprise restructuralisation 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 [5, p. 57-58].  

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 
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 
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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 increasing 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.   Flexible forms of employment as a way of solving economic problems 
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.  

 
Fig. 1. Flexible working in the Visegrad 4 and EU 

    Source: Eurostat 7 
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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 percent [6, p.48-
49]. In the years 2006 - 2012 flexible working in the Visegrad 4 and EU stood at 2-7 percent (See 
Fig. 1). 

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 organization and realization of labour relations in the 
countries with developed economy have changed significantly. Certain organizational changes at 
work and in forms of employment were connected with creation and application of tele working 
(job outside the working place). (See Fig. 2). 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). 

 
Fig.2 The use of teleworking in selected EU countries 

Source: Eurostat 7 
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 organize leisure time and vacation, 21% save travel 
costs, 3.6% solve health problems, 1,1% can further educate themselves and 0,7% can avoid 
unemployment [8, p. 238]. 

Job Sharing-model became one of the flexible forms of job organization 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. 285]. 

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 
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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. 84-85]. 

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 loses 
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%), and negative influence on leisure time use (2,8%) [2, p. 
169-171]. 

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” [2, p. 79.]. 

Publicity of mentioned restrictions within the entrepreneurial and scientific community did 
not reach an adequate level. Both enterprises and firms with neither 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 [12]. While another 
action 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.  

The results of the research of using of the flexible forms of employing in the automobile 
factories in Slovakia and Germany, which was made in 2007 within research project supported by 
the academic agency of Germany DAAD, are almost the same as the dates stated above and 
acquired more than ten years ago. There have been used different forms of flexible labour relations 
in researched factories, even under the conditions of the drop of unemployment. For example, no 
fixed working time quotes were used by 83% of the asked factories, adjustable salary tariffs – 63%, 
overtime work - 98%, workers hired in personnel agencies - 75%, time limited labour contracts - 
73%, labour contracts for a part time work – 48%, temporary labour contracts -32%.  [13, p. 80-81]. 

In most automobile factories in Slovakia within the years 2005-2007, the using of the no 
fixed labour time quotes rose to 20%, time limited labour contracts to 28%, workers hired by 
personnel agencies to 26% [14, p. 81.]. These data are in a quite tight correlation with the drop of 
the level of unemployment in Slovakia within these years. This can mean that a high amount of 
employees gained their labour contracts with limited working time or the labour contracts for 
definite period of time and that is why they were not registered by the labour office. This fact shows 
the positive influence of the flexible forms of employing on the level of the unemployment. 

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 
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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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Process modeling is a popular technique used by process practitioners to capture, organize and communicate 

information about business processes. Process models can be drawn on blackboards, on paper, or they can be 
represented in digital form in various types of process modeling software. Process models, as a significant part of 
process management can be very high level abstractions that define phases of activity or they can be very detailed 
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representations of the steps taken and the decisions made in a specific operation.  The survey used the term “process 
modeling” very broadly to allow us to consider any and all types of modeling.  This report summarizes information 
provided by 618 respondents who completed Process Modeling Survey between January, 2013 and September, 2014. 
The information in this report will provide readers with insights into the ways that process modeling is being used in 
the Bulgarian organizations today. The respondents of this survey are registered members of Confederation of the 
Employers and Industrialists in Bulgaria and they are more managers and practitioners interested in a comprehensive 
approach to process management than those interested in more narrowly focused concerns, like Six Sigma, Business 
Rules or Business Process Outsourcing. As a result the survey shows that in Bulgarian organizations the number of 
managers who are working to change processes increased significantly. Vast majority of Bulgarian enterprises, the 
large and the small and medium as well, getting more mature in process management and they used mix of 
methodologies, that are traditions in business process work. One tradition is focused on Quality and is currently 
represented by Lean and Six Sigma, one is focused on IT and is represented by software – focused methodologies, and a 
third is a management tradition focused on improving the overall performance of the organization, associated with 
Business Process Reengineering.      

Keywords: Business Processes Management; Business Processes Management Systems; Six Sigma; Business 
Process Reengineering, Workflow; ERP 

         
1. Introduction 
Over the last decade, Bulgarian enterprises focused on the projects for the improvement of a 

specific process. Today leading organizations are focused on enterprise business process 
architectures and on developing corporate performance management and measurement systems that 
will allow senior executives to plan, monitor and manage enterprise-wide transformation efforts. 
Many of these enterprise efforts are being facilitated by newly available business process 
frameworks, that make it possible to create enterprise models and performance measurement 
systems in weeks rather than months. 

During the same this period, new tools and methodologies have become common among 
those undertaking business process change projects in Bulgarian companies like Six Sigma and 
Business Process Reengineering projects. Six Sigma programs in most major organizations have 
expanded and now include Lean technologies. New process modeling notations have begun to 
replace earlier notations. There has also been significant work done to integrate business process 
modeling techniques with business rules technologies. In a similar way new software tools have 
made it possible to automate and day-to-day management processes. Business Process Management 
Systems (BPMS) were unknown in 2005 for the Bulgarian managers and are now widely available 
and becoming very popular. During the same time period a number of technical standards have been 
created to support these new software tools.    

A significant portion of the Bulgarian companies seeking to describe or document business 
processes use either Word to create outlines, or graphics tools like Visio or PowerPoint. The 
advantage these tools offer is simplicity and familiarity. Most business managers already have them 
and are familiar with their use. The disadvantage of these products is that they are not designed to 
create a database or repository that can save and accumulate information about business processes. 
Thus, they tend to be used on isolated business process projects. It is nearly impossible to maintain 
business process documentation in these tools, and, thus, redesigns done using these products tend 
to be useless for subsequent redesign projects or for the development of an enterprise process 
architecture. Most BP Modeling tools allow analysts to identify and save business rules. Most 
BPMS tools incorporate rule management tools that at least allow for the identification of business 
rules used in specific business processes. In some cases the Rule Management tools can be used to 
actually analyze business rules at runtime and generate or suggest decisions using logical 
inferencing techniques. 

This report summarizes information provided by 618 respondents who completed Process 
Modeling Survey between January, 2013 and September, 2014. The respondents of this survey are 
registered members of Confederation of the Employers and Industrialists in Bulgaria and they are 
more managers and practitioners interested in a comprehensive approach to process management 
than those interested in more narrowly focused concerns, like Six Sigma, Business Rules or 
Business Process Outsourcing. The main goal of this survey is to draw picture of the ways that 
process modeling is being used in the Bulgarian organizations today and the results reflect the 
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perspectives of a broad base of Bulgarian managers interested in Business Process Management. 
Report offers to reader’s insights into the kinds of BPM development efforts currently underway 
and the ways their own company’s BPM efforts compare with those of other companies. 

 

2. Exploration 
For settle what is the importance of BPM and how process modeling is being used in the 

Bulgarian organizations today this survey was held in 618 Bulgarian enterprises during the 2013. In 
this case we sent an e-mail to the membership of Bulgarian Chamber of Commerce and 
Confederation of the Employers and Industrialists in Bulgaria – CEIBG invited them to participate 
in the survey. We had 618 people completed the survey in September 2014. Partial completes are 
not included in the tabulations. In the charts and tables that follow, some of the totals will add to 
less than 618 because some questions are not relevant to some respondents, or because some 
questions allowed respondents to select more than one answer. In addition, total percentages do not 
always sum to exactly 100% because of rounding, or because the question allowed the respondent 
to select more than one answer.  
The respondents were asked to identify the industry in which they worked. The categories match 
those used by Bulgarian Department of Labor. The largest group (68%) chose “Food/Beverage”, 
and second largest group is from Financial services – 58%. The companies from Food/Beverage 
industry and from financial services industry is very competitive, generates high profit margins, and 
depends on computer systems to support or implement its services. Thus, they have always been 
quick to invest in any new IT hardware or software that might give them a competitive advantage. 
The next largest groups (53%) is in telecommunications and from the computers/consumer 
electronics/software industry (48%) and retailing (48%). Most of those choosing 
computers/consumer electronics/software are probably in the software area. The problem with this 
industry group comes in distinguishing those who are vendors of business process products and 
services, and those whose companies use BPM products to support their internal process work. 
Other groups are as follows: Education -42%, Energy-35%, Light manufacturing – 33%,Business 
consulting -32%,Travel/Entertainment- 29%, Heavy manufacturing – 19%, Health care/Medical 
Equipment – 18% and Chemicals- 14%. The largest group (23%) chose Each respondent were 
asked to describe his or her job or function within his or her organization. The chart, presented in 
Figure 1, shows how the respondents answered this question. About half (42 %) describe 
themselves as either a business analyst or business process practitioner (See Figure 1.) The other 
respondents saying they are  from IT – 22%, and about 24% saying they are business managers and 
executives. The number of respondents selecting “Other” is only 2%. Some described themselves as 
a kind of an architect, with a significant number describing themselves as “business architects.” 
This is new for Bulgarian practice, and represents a growing interest in that job title. Besides 
“architects,” most of the other respondents who wrote in a title suggested that they were serving in 
some kind of consulting or advisory role.                   
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 Fig.1. Respondent’s job title or function 

 

The respondents were asked if they would be describing their entire organization, or simply 
a division or business unit within a larger organization. 24% percent said they were reporting on the 
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entire enterprise, 19% on a division, and %57 said they were reporting on a single business or 
functional unit 

When they were asked to indicate the overall size of the organization he or she would be 
describing, 56 %  were reporting on a company employing 50-99 employees, 30% on companies 
with 10-50 employees and 14% were in organizations with over 100 employees. This represents a 
nicely balanced response. If one factors out consultants and small companies, one finds that the 
number of executives represented in the survey drops. In this survey, the respondents divide 
between small, midsize (50-99 employees) and large organizations, with approximately one third in 
each category.  

Tose of respondents who do modeling were asked how they use business process modeling. 
They had 8 choices from which they could pick more than one (See Figure 2.). It could divide the 
responses here into roughly three groups: Those who said they use process modeling to Clarify and 
Satisfy a Process Documentation Requirement were each between 23%-25%. Those who use 
process modeling to Communicate about the process or use it in Conjunction with Process Redesign 
or Improvement were between 48-53%. Respondents who said they use process modeling as a 
preparation for software development, or as a preparation for starting a BPMS effort, or as a part of 
a Transformation Initiative were between 65 and 85%.  

Most of the respondents are not IT developers, but business process practitioners, systems 
analysts or business managers. With that qualification, process modeling is being used to define, 
redesign and communicate information about processes. Its use as a preparation for a transformation 
effort or for software development is still significant, but its use for ERP [1] or for BPMS [4], [6] is 
strictly tertiary. We also checked this result with more specific functions. For example, the pattern 
is the same with Business Analysts [2], [3], [5] as with those who defined themselves as Business 
Process Practitioners and it is the same for respondents who identified their industry as computers 
or consulting, as with those in other industries. 

Ye s ,  we  u s e  MS  Vis io

Ye s ,  we  u s e  a  s ta n d   ‐a lo n e  p ro ce s s  m ode l in   to o l

Ye s  we  u s e  PMT   th a t   i s  p a rt  o f o f BPM S u i te

No ,  we  don 't

 
Fig.2. How do you use business process modeling 

 

Similarly, one can use digital diagram to create models in tools like Visio, or one can use 
much more powerful modeling tools in which each element of the process is defined in a database. 
The value of database-based (also one can use digital diagrams to create models called repository-
based) modeling tools is that they save the models and allow their reuse. More important, they 
allow managers to begin to build a database of all of the processes, and information about specific 
processes, used in the organization. A repository-based modeling tool is hardly simple, but it’s 
relatively simple compared with a BPMS suite or platform that allows not only create a diagram of 
a process, but to execute the process at runtime (as one does with a workflow system or with an 
ERP application). The process modeling, in a BPMS tool functions as the instructions which the 
BPMS engine implements when it processes a customer request. We are not interested in BPMS 
tools or BPMS applications, as such, in this survey. We are interested in BPMS as a driver for 
process modeling, and as a kind of “advanced” process modeling environment. To simplify things, 
we will divide our discussion, first considering simpler diagramming tools (like Visio) and 
repository-based process modeling software, and then, in the following section, we will consider the 
role that BPMS software is playing in the process modeling arena. 
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We asked about use of software tools – whether or not one is used to create or save process 
models– and if, yes, what kind of tool is used.  The vast majority use a software tool to create or 
save their models. Only 10 % do not. Most use MS Visio (57%) and the rest are pretty evenldivided 
between those who use a process modeling tool that is part of a BPM Suite (24%) and those who 
use a stand-alone tool (19%). Keep in mind that respondents could choose more than one response, 
and as we will see later, many use both Visio or a stand-alone process modeling tool, and a BPMS 
suite.  

The respondents were asked which modeling notations or standards they are using. They 
could choose more than one. The vast majority (85%) are using BPMN. Standard UML, listed by 
18% but more that BPEL (3%) and XPDL (2%).Clearly the only process modeling standard that is 
really important to our respondents is the OMG’s BPMN standard. BPMN is not only a notation, 
but, it is rigorously used as a language that can be used to generate code. For organizations that are 
doing process modeling today and want to keep the option open for moving to BPMS applications 
in the future, BPMN is the best way to maintain their flexibility. 

We asked respondents who used process modeling tools – again we are talking about 44% of 
the total number of respondents – to tell us what three features of a tool are most important to them. 
The future considered by the majority (67%) as most important is the ability to store models and 
process data in a repository. The next two important futures, considered so by similar numbers are 
the ability to create complex nested models (55%) and the ability to create simple models of 
processes (42%). Two other features were essentially tied for 3rd place – the ability to print models 
(26%) and to support for a standard notation or modeling language ( 23%). Next in line is the ability 
to create complex models of processes (20%) , ability to post models on the web to be widely 
shared (19%) and ability to do simulations (12%). 

3. Conclusion 
The interest in process work is growing steadily in Bulgarian enterprises. More process 

practitioners are using process modeling tools today than ever before. Bulgarian companies need to 
model and improve their processes, and become convinced of the value that process improvement 
can deliver, before they will be ready to invest in expensive BPMS tools. Smart BPMS vendors 
need to work to increase the numbers of organizations that use process modeling, they need to 
encourage organizations to develop process architectures and create good process measurement and 
management systems as a prelude for automated process management. They need to work with 
leading organizations that are already heavily committed to process work, to create a few killer 
applications that will convince the majority of organizations that they need to adopt this new 
technology or be placed at a significant competitive disadvantage.  

With the important qualification that this survey was completed by an audience that had 
self-selected itself as being interested in business process change, 90% of the respondents said they 
or their organizations were doing business process modeling. The process modeling, in its various 
forms, is the major technology or tool used by process practitioners and business analysts as they 
seek to define the way their organizations do work.Visio is still the most widely used process 
modeling tool, but, compared with even few years ago, the number of practitioners using more 
sophisticated modeling environments that allow users to save and reuse information about their 
processes, has grown rapidly. Moreover, the great majority of today’s practitioners prefer the Object 
Management Group’s BPMN standard – suggesting that a common notation is beginning to 
permeate the business process community. 
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The directions of innovative development in the information technology sector in Ukraine as a key factor for 

economic growth and competitiveness of the national economy is considered. Some features of the information 
technology market is analyzed. It is necessary to understanding the ability of forming the information society in 
Ukraine. 
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Рассмотрены направления инновационного развития в секторе информационных технологий в 
Украине, как одного из ключевых факторов экономического роста и конкурентоспособности национальной 
экономики. Проанализированы некоторые особенности рынка информационных технологий,  что необходимо 
для понимания перспектив построения информационного общества в Украине. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновационное развитие, информационное общество, 
информационная экономика, национальная экономика. 

 

Развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) является глобальной тенденцией научно-технического прогресса последних 
десятилетий. Развитие информационных технологий переводит постиндустриальное 
общество в новое качественное состояние-информационное общество. 

Женевская Декларация принципов провозгласила построение информационного 
общества глобальной задачей в новом тысячелетии как общее стремление и решимость 
народов мира построить ориентированное на интересы людей, открытое для всех и 
направленное на развитие информационное общество. Каждый член такого общества может 
создавать информацию и знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, 
позволяя отдельным лицам, общинам и народам в полной мере реализовать свой потенциал, 
содействуя своему устойчивому развитию и повышая качество своей жизни [1]. 

Широкополосный Интернет и распространение ИКТ сыграли важную роль в 
структурных сдвигах в экономике посредством влияния на рост производительности труда и 
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конкурентоспособности во многих секторах экономики, особенно в сфере услуг. Услуги, 
предоставляемые на основе ИКТ в условиях глобализации, внесли существенных вклад в 
ускорение экономического роста, что позволяет оптимально использовать ресурсы по всему 
миру, способствуя повышению производительности труда за счет расширения рынков, 
повышению эффективности бизнеса под давлением возрастающей конкуренции. В сфере 
услуг большая часть их доставки, распространения и координации производится 
посредством использования сетей, что в целом способствует росту прибыльности, а также 
влияет на изменение устоявшихся функций профессий.  

Стратегической задачей реформирования экономики Украины на современном  этапе 
является приоритетное развитие информационных технологий, перевод экономики на рельсы 
инновационного развития.  

Нерешенной остается проблема определения особенности экономического роста и 
инновационного устойчивого развития, выделение основных факторов,  которые оказывают 
положительное и негативное влияние на инновационное развитие экономической системы в 
секторе информационных технологий. 

  Среди факторов формирования конкурентоспособности страны высокая роль 
принадлежит информационным технологиям. Поскольку большинство предприятий 
различных видов экономической деятельности, так или иначе, связано прямыми или 
косвенными связями (например, услугами мобильной связи пользуются все), то между ними 
происходит своеобразный перекрестный обмен результатами деятельности. Происходит 
распространение новых технологических достижений между отраслями. Прогресс в 
применении информационных технологий для решения оборонных задач довольно быстро 
распространяется на многие другие отрасли. 

За счет усиления конкуренции в ведущих сегментах экономики, которые широко 
используют информационные технологии, происходит возрастание роста спроса на 
информационные технологии в традиционных отраслях  экономики.   

  Традиционные виды деятельности, относящиеся к экономике, частично или 
полностью осуществляться через сеть Интернет, которая превращается в глобальный 
мировой рынок и инфраструктуру новой информационной экономики. Экономика знаний 
создает соответствующие условия для экономического роста, которые необходимо 
учитывать и использовать при разработке стратегии развития национальной экономики. 

Преобладание в национальной экономике третьего и четвертого технологических 
укладов тормозят национальное развитие.  Проблема заключается в формировании стратегии 
развития национальной экономики, в которой бы нашли свое отражение основные факторы 
экономического роста в условиях формирования информационной экономики, которая 
базируется на инновационных информационных технологиях. 

Основой современного социально-экономического развития страны является ее 
научно-технический потенциал, который служит предпосылкой перехода общества в 
постиндустриальную информационную эпоху. Эта проблема представляет чрезвычайную 
важность для современной Украины. 

Промышленный сектор информационно-коммуникационных технологий, 
включающий в себя информационные и телекоммуникационные услуги, производство 
аппаратного обеспечения и  телекоммуникационного  оборудования, вычислительной 
техники и программного обеспечения, играет важную и все возрастающую роль в 
глобальной экономике [2]. 

Целесообразно рассматривать информационную экономику в трех аспектах:  
1. объединение в некое общее измерение «высокотехнологичные» компании, 

которые использующие Интернет в качестве основного ресурса; 
2. набор новых электронных предприятий (фирм), которые инструментально 

базируются на Интернет-технологиях и которые направлены на создание новых 
моделей бизнеса и повышение производительности, прежде всего за счет 
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уменьшения всех транзакционных издержек (особенно в сфере взаимодействия и 
управления); 

3. объединения чисто технологически связанные с созданием web-технологий, 
которые обеспечивают первые два аспекта. Они могут объединяться с первыми, 
образовывая особую отрасль информационной промышленности. Это послужит 
основанием того, что в самом ближайшем будущем окончательно оформится 
новое рыночное сообщество, основанное на Интернет. 

В настоящее время все большую популярность и развитие на мировых рынках 
приобретают три инновационных направления [3]:  

1. развитие информационных и кибернетических технологий (как следствие, 
появление возможности усложнения расчетных рисковых и прогнозных моделей, 
развитие инструментов информационной безопасности и др.);  

2. внедрение клиентоориентированной модели ведения бизнеса. Так, глобализация 
финансовых рынков нацеливает на необходимость функционирования в едином 
кибернетическом пространстве, обладая доступом к рынкам в режиме реального 
времени, что невозможно без развития IT-инноваций и их интеграции с 
банковской деятельностью;  

3. оптимизация собственных бизнес-процессов.  
Стратегическая цель информационных технологий – способствовать менеджменту 

организации реагировать на динамику рынка, создавать, поддерживать и углублять 
конкурентное преимущество [4]. Выполнение этой задачи требует построения 
информационно-технологических систем, которые имеют следующие атрибуты:  

 максимальная доступность – каждый человек может получить доступ к ІТ 
ресурсам в любое время и из любого места;  

 любой информационный объект должен быть доступен одновременно многим;  
 маневренность приложений – необходим переход к сетевой архитектуре, что 

приводит к серьезным изменениям в организации и работе ІТ отделов. 
Развитие сектора информационных технологий проходит на фоне: 
 недостаточного распространения информационно-коммуникационных 

технологий в социально-экономической сфере и государственном управлении; 
 диспропорций в уровне доступности информационных технологий; 
 слабого развития национального производства телекоммуникационного, 

компьютерного оборудования и базового программного обеспечения, 
отвечающего современным мировым стандартам; 

 структурно-технологической отсталости электронной промышленности; 
 несоответствия системы подготовки специалистов в сфере ИКТ международным 

стандартам. 
Определяющую роль в развитии информационных ресурсов, технологий и систем в 

современной экономике играют следующие факторы: 
 создание принципиально нового типа инфраструктуры бизнеса на базе 

современных информационных технологий, снижающих транзакционные 
издержки;  

 увеличение доли инвестирования в информационные технологии и продукты, 
так как успех предприятия теперь зависит не от его размера, а от скорости, 
гибкости и возможности использовать глобальные сети; 

 увеличение числа связей, как между компаниями, так и внутри них, за счет 
использования современных коммуникационных средств, иерархические 
структуры постепенно заменяются горизонтальными; 

 увеличение сектора информационных продуктов и услуг для конечного 
пользователя, что обусловлено снижением стоимости информационного 
оборудования; 
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 стремительное развитие электронных рынков продуктов и услуг; 
 снижение контроля со стороны государства над информационными потоками в 

глобальном масштабе и как следствие — либерализация условий ведения 
международного бизнеса; 

 появление принципиально новых видов деятельности и изменение 
номенклатуры специалистов, востребованных в новой экономике. 

Достаточно динамичное развитие украинского сектора ИКТ обусловлено ростом 
объема оказываемых телекоммуникационных и других услуг, связанных с ИКТ, а слабым 
звеном является производство ИКТ-товаров. 

Статистические данные, характеризующие деятельность организаций, оказывающих 
услуги электросвязи в Украине, а также оснащенность домашних хозяйств средствами связи, 
демонстрируют развитие сетей телекоммуникаций и укрепление материально-технической 
базы (табл. 1). Однако состояние инфраструктуры остается неудовлетворительным для 
решения задач современного информационного общества и сокращения диспропорций в 
доступности базовых услуг связи на территории страны. 

Такая ситуация объясняется тем, что принципы построения, система управления и 
эксплуатации самой инфраструктуры достаточно консервативны и не способны быстро 
изменяться под влиянием технологий. Технологии же, на базе которых строится 
инфраструктура, приходят, наоборот, очень быстро.  

Таблица 1 
Основные итоговые показатели уровня развития электросвязи в Украине 
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количество пользователей в расчете на 100 человек. 
2014 (*) N/A N/A N/A 48,90 N/A N/A 53,00 

2013 138,06 41,80 26,15 42,60 8,83 N/A 48,20 
2012 130,34 35,27 26,76 35,30 8,00 50,40 43,40 
2011 121,34 28,71 27,69 31,30 6,92 46,00 38,10 
2010 117,11 23,30 28,10 22,00 6,42 41,80 33,00 
2009 118,75 17,90 28,15 N/A 4,12 37,10 26,10 
2008 119,84 11,00 28,36 N/A 3,44 31,60 20,70 
2007 118,41 6,55 27,66 N/A 1,71 24,50 16,80 
2006 104,70 4,51 26,45 N/A 1,11 20,80 14,00 

2005 63,67 3,75 24,75 N/A 0,28 16,60 11,10 
N/A – данные не определены; *– оценка; ** - данные для стран СНГ, в который кроме Украины входят 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Российская Федерация, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
Источник: по материалам Международного Союза Электросвязи. ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
database. http://www.itu.int/ 

 

Этот факт несоответствия технологии и инфраструктуры был отмечен также в отчете 
Международного союза электросвязи 2013г. применительно ко всему мировому сообществу. 
В документе подчеркивается, что практически все люди живут в пределах покрытия 
сигналом мобильной сотовой связи (табл. 2), однако не все из этих сетей мобильной связи 
были модернизированы до уровня технологии 3G, которая необходима, чтобы сеть 
соответствовала требованиям к сети подвижной широкополосной связи и обеспечивала 
высокоскоростной доступ в интернет.   

http://www.itu.int/�
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По данным МСЭ, к концу 2012 года доля мирового населения, охваченного сетью 3G, 
составляла около 50 процентов. Стоит отметить, что подвижная широкополосная связь была 
самым быстро растущим сегментом рынка ИКТ со среднегодовыми темпами роста в размере 
40 процентов, начиная с 2007 года. К концу 2013 года насчитывалось около 2 млрд. 
контрактов на подвижную широкополосную связь, что соответствует уровню проникновения 
в мире почти в 30 процентов [5]. 

Таблица 2 
Основные итоговые показатели уровня развития электросвязи в мире 

1 2 3 4 5 6 7 

год 

м
об
ил
ьн
ая

 
(п
од
ви
ж
на
я)

 
св
яз
ь 

ин
те
рн
ет

 

ф
ик
си
ро
ва
нн
ая

 
те
ле
ф
он
на
я 
св
яз
ь 

м
об
ил
ьн
ая

 
(п
од
ви
ж
на
я)

 
ш
ир
ок
оп
ол
ос
на
я 

св
яз
ь 

ф
ик
си
ро
ва
нн
ая

 
ш
ир
ок
оп
ол
ос
на
я 

св
яз
ь 

до
м
аш

ни
е 

хо
зя
йс
тв
а 
с 

ко
м
пь
ю
те
ро
м

 

до
м
аш

ни
е 

хо
зя
йс
тв
а 
с 

до
ст
уп
ом

 в
 

ин
те
рн
ет

 

количество пользователей в расчете на 100 человек. 
2014 (*) 95,50 40,40 15,80 32,00 9,80 N/A 43,60 

2013 93,10 37,90 16,20 26,70 9,40 N/A 40,40 
2012 88,10 35,50 16,70 21,70 9,00 40,70 37,10 
2011 83,80 32,50 17,20 16,70 8,40 38,50 33,60 
2010 76,60 29,40 17,80 11,50 7,60 36,20 29,90 
2009 68,00 25,60 18,40 9,00 6,90 34,60 27,00 
2008 59,70 23,10 18,50 6,30 6,10 32,60 24,80 
2007 50,60 20,60 18,80 4,00 5,20 30,20 23,00 
2006 41,70 17,60 19,20 N/A 4,30 28,00 20,50 

2005 33,90 15,80 19,10 N/A 3,40 26,20 18,40 
N/A – данные не определены; *– оценка. 
Источник: по материалам Международного Союза Электросвязи. ITU World Telecommunication/ICT Indicators 
database. http://www.itu.int/ 

 

Причиной развития и усовершенствования технологий до уровня 3G стала растущая 
потребность в быстрых услугах связи, в частности интернета, голосовой почты, факса, 
роуминга. На базе активного развертывания сетей третьего поколения стали возможными 
новые инновационные услуги, такие как мультимедиа развлечения, информационно-
развлекательные услуги и услуги на основе определения местоположения. Это стало 
одновременно и причиной и следствием увеличения пользовательской аудитории и 
потребляемого ими трафика, равно как и увеличение наличного парка смартфонов и 
планшетов.   

Как в индустриальной, так и в постиндустриальной экономике к факторам развития 
ИКТ можно также отнести ограниченность ресурсов. Например, многие страны сделали 
ставку на ускоренное внедрение в своих регионах сетей 5G. Главная побудительная причина 
не столько  в высокой скорости, ведь сети 4G также поддерживают услуги скоростной 
передачи данных, а в необходимости решения вопросов интеграции многочисленных 
неоднородных сетей, а также дефицита частот. Ситуация дефицита радиочастотного ресурса 
усугублена тем, что в мире сегодня интенсивно развивается два направления - цифровое 
телевидение и мобильная связь, то есть, на рынке доминируют два активных игрока. 
Проблема нехватки спектра связи, глобальная проблема всего телекоммуникационного 
сообщества, будет решаться в ходе Всемирной конференции радиосвязи 2015 (ВКР-15) и 
Ассамблеи радиосвязи 2015 (АР-15) [6]. 

Движущей силой стремительного развития сегмента мобильной связи является 
возрастающая потребность в услугах высокоскоростной передачи данных, необходимость 
высокой степени унификации технологий для возможности функционирования и 
применения их в любой точке мира. Последние тенденции демонстрируют дополнительно 
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увеличение влияния таких факторов как необходимость интеграции многочисленных сетей, 
ограниченность ресурсов, потребность в экономии энергии. Существенными факторами 
являются применение эффективных цен на услуги и маркетинг. 

В полной мере используемый инновационный потенциал информационно-
коммуникационных технологий, систематический анализ мирового опыта эффективного 
применения информационных технологий для целей социально-экономического развития 
позволяет повысить эффективность государственной инновационной политики в Украине. 

С другой стороны, особенность сектора ИКТ в том, что его основа и важная составная 
часть – сектор телекоммуникаций, является по своей сути инфраструктурным сектором, а 
бурное развитие новой инфраструктуры дает толчок развитию всей экономики, влияя не 
столько напрямую, сколько косвенно на все отрасли экономики, при этом непосредственный 
вклад сектора ИКТ в ВВП является не показательным.  

Таким образом, необходимо еще раз подчеркнуть важность глубокого понимания 
стратегической приоритетности развития сектора ИКТ для развития экономики и 
государства, в том числе на уровне государственной политики.    
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УКРАЇНА ЗА КРОК ВІД ФІНАНСОВОГО КОЛАПСУ 
 

Проаналізований сучасний стан економіки України, яка продовжує скочуватися у вир фінансових 
проблем. Визначенні першочергові чинники падіння гривні, які  причинили  технічний дефолт банківської 
системи України. Проаналізовані фактори, що впливають на інфляцію,а також зроблені висновки за 
допомогою, яких механізмів, можна вивести економіку України із фінансового колапсу.  

Ключові слова: фінансовий колапс, інфляція, геополітика. 
 

The current state of Ukraine's economy, which continues to slide into the maelstrom of financial problems. 
Definition primary factors fall of the hryvnia, which prychynyly technical default Ukraine's banking system. Factors 
affecting inflation and conclusions using which mechanisms can bring the economy of Ukraine financial collapse 

Keywords: financial collapse, inflation, geopolitics. 
 

Поки в Києві ділять владні повноваження, економіка України продовжує скочуватися 
у вир фінансових проблем. Інфляція наростає, а реальний сектор економіки стрімко деградує.  

Україна перебуває на межі банкрутства, і світові фінансові ринки вже практично 
списали її з рахунків, як зазначає німецький інформаційний ресурс Die Welt. Він зазначає, що 
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український Майдан замість бажаної волі отримав хаос і занепад економіки: на поточний 
момент Україна знаходиться на межі кризи неплатоспроможності. Бізнес йде з країни, тому 
що несе колосальні збитки-величина втрат досягає 50 % [1]. 

Інвестори уникають покупки державних облігацій України. 
Die Welt зазначає, що для поточного виправлення ситуації потрібно більше 500 

мільйонів доларів, щоб Київ був в змозі обслуговувати свої боргові зобов’язання. Загальний 
борг країни становить 65 мільярдів доларів. Валютні резерви країни знаходяться на 
лякаючому мінімумі. 

«Якщо Захід не надасть Україні фінансову допомогу, впоратися з боргами українські 
власті не зможуть», - резюмує видання. 

Добробут населення падає. Інфляція підстьобнула зростання цін на товари першої 
необхідності. Все це призводить до подорожчання життя. Діючі підприємства змушені 
переглядати поточні параметри роботи і скорочувати обсяги виробництв, що збільшує 
кількість безробітних. 

Не додає оптимізму і війна на території Донбасу, яка забирає з бюджету України ті 
нечисленні фінансові ресурси, призначені спочатку для соціально-економічної сфери країни 
[1]. 

«Те, що відбувається на валютному ринку - закономірний наслідок дій Кабінету 
Міністрів України і Національного банку України. Кілька місяців нова влада сиділа і пасивно 
спостерігала за подіями на валютному ринку, вірячи, що його учасники самостійно визначать 
якийсь справедливий курс. І ринок дійсно це зробив. Але при цьому дав оцінку і 
бездіяльності регулятора, і війну, охопленої на сході країни, і відсутності виразної 
економічного курсу у нового Кабінету міністрів», - вважає колишній голова національного 
банку України Сергій Арбузов [1]. 

Екс-глава НБУ вважає, що падіння гривні засноване на двох чинниках: економічних і 
спекулятивних. «Відсутність державної курсової політики і ефективних дій регулятора 
провокують відповідні спекулятивні дії з боку банків», - зазначив Арбузов [2]. 

Однією з причин ситуації на валютному ринку, екс-глава НБУ вважає 
непрофесіоналізм нинішнього керівництва банку. «Якщо ж Нацбанк продовжить дивитися на 
події з позиції страуса, в надії, що все вирішитися само собою, то попереду нас чекають 
неплатежі, банкрутства банків, колапс фінансової системи і крах економіки», - зазначив він. 

Те, що відбувається на валютному ринку - закономірний наслідок дій Кабінету 
Міністрів України і Національного банку України (НБУ). Насамперед, це стосується 
абсолютно авантюрного рішення «перестрибнути» в один момент із системи коридору 
валютного курсу в стан його нерегульованого плавання. Рішення, наслідки якого посилив 
той факт, що люди, висунуті Майданом в керівництво НБУ та економічного блоку Кабміну, 
поняття не мали, що таке плаваючий валютний курс і якими в такому випадку повинні бути 
дії регулятора [2]. 

Можна фінансувати бюджетні витрати за рахунок емісії, але наївно очікувати при 
цьому оптимізму ринку. Тільки за перші п'ять місяців цього року НБУ профінансував понад 
15% всіх витрат держави, центробанком було видано кілька десятків мільярдів гривень 
рефінансування комерційним банкам. Це все «порожні» емісійні гроші, що створюють 
величезні ризики для економіки вже в середньостроковій перспективі. І безглуздо зараз 
дорікати ринок за те, що він відреагував на події, позбавляючись від ненадійного активу, в 
який перетворили гривню дії нової влади. 

Національний банк зобов'язаний в нинішніх умовах для стабілізації ситуації на 
валютному ринку робити все що можливо згідно із законом. НБУ відповідно до Конституції 
України зобов'язаний підтримувати стабільність на валютному ринку і у нього є для цього 
всі необхідні механізми і повноваження. Свого часу ми показали, що можна підтримувати 
стабільний курс навіть в умовах світової кризи, падіння ВВП і вкрай низького рівня довіри 
населення до національної валюти. Все, що для цього потрібно - працювати, а не чекати, 
поки приїде МВФ і вирішить усі наші проблеми [2]. 
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Ніякі транші не врятують гривню, якщо не будуть усунені фундаментальні причини, 
що породжують девальвацію. І одна з таких причин - кричущий непрофесіоналізм людей, які 
приймають зараз рішення в області держфінансів і курсоутворення. 

Україні і громадянам загрожує технічний дефолт. Відбувається знецінення раніше 
вкладених інвестицій зовнішніх і внутрішніх інвесторів. Обвал фінансового рейтингу країни, 
зростання вартості зовнішніх запозичень як для держпозик, так і приватних інвесторів. 
Неминуче злетіли кредитні ставки всередині країни при одночасному падінні темпів і якості 
внутрішніх розрахунків. А це вже довгограючий удар по всій економіці. Поява величезної 
кількості незабезпеченої грошової маси неминуче привела до гіперінфляції, зростання цін на 
основні продукти та енергоносії. Девальвація національної валюти - прямий шлях до 
зубожіння громадян за допомогою знецінення їхніх заощаджень і власності. І, зрозуміло, як 
наслідок - зниження податкових зборів та якості соцвиплат [2]. 

Технічний дефолт в банківській системі вже настав. Багато банків просто не видають 
вклади. Знаю іноземні компанії, які не зможуть повернути інвестиції ... На жаль, при курсі в 
13 гривень за долар юридичне визнання факту дефолту - питання часу. Це, до речі, визнає і 
нинішнє керівництво країни, розуміючи, що приховувати вже нічого. Нещодавно рейтингове 
агентство Fitch знизило рейтинг України в національній валюті з рівня В- до ССС. Це так 
званий «надзвичайно спекулятивний» рівень - констатація наявності серйозних проблем в 
економіці держави. Фінансова система України в кроці від прірви. Але чи буде зроблений 
цей крок - поки що залежить від керівництва Кабміну і НБУ[2]. 

Різке падіння національної валюти до історичного мінімуму - 14 гривень за долар 
викликало велику паніку серед українців, які кинулися скуповувати валюту на останні, 
оскільки раптом завтра буде 20. Цінники на звалилися гривню відреагували теж миттєво - в 
багатьох магазинах їх тепер міняють щодня. 

Ще в середині серпня голова Нацбанку Валерія Гонтарєва заявляла, що для паніки 
немає підстав, що все йде за планом: гривню відпустили в так зване вільне плавання, 
оскільки це - одна з умов МВФ для виділення Україні кредитного траншу. Як зазначала 
Гонтарева, ті, хто скуповує долари, потім будуть шкодувати, адже курс вирівняється. Після її 
слів гривня почала падати ще стрімкіше. На сьогоднішній день у багатьох банках купити 
долари або євро вже неможливо. З 2 вересня Національний банк заборонив видачу валюти за 
платіжними картками, а всі грошові перекази - навіть з-за кордону - відтепер будуть 
примусово конвертувати в гривню. Але всі ці антикризові заходи Нацбанку, досить сумнівні 
за своєю суттю, як зазвичай запізнилися. Бізнес і населення чекають нової хвилі 
подорожчання валюти [3]. 

Нагадаємо, курс гривні в серпні кілька разів бив історичні антирекорди. З початку 
року офіційний курс долара до гривні виріс на 75%. Станом на 28 серпня він становив 13,44 
гривні за долар. Зрозуміло, стрибок долара і євро уряд пояснює багатьма причинами. Перш 
за все, протистоянням на сході України: валютний ринок дуже чутливий до будь-яких криз, 
не кажучи вже про війну. Крім того, наближалися  парламентські вибори, а будь-яка 
передвиборна кампанія в нашій країні завжди викликала побоювання і тривогу серед 
громадян, які за традицією кидаються скуповувати валюту. Але багато експертів практично в 
один голос твердять: в нестабільності національної валюти винні в першу чергу нинішній 
Кабмін і керівництво Нацбанку, яке після приходу нової влади спочатку очолював Степан 
Кубів, а зараз Валерія Гонтарєва. Їхні дії непрофесійні, вони надходять як дилетанти, що 
може призвести до краху банківської системи і навіть дефолту економіки держави. Якщо 
нічого не зміниться, то 14 гривень за долар - це ще не межа. Не виключено, що долар доросте 
до позначки 20 гривень, і транш МВФ навряд чи зможе кардинально вплинути на курс[3]. 

Аналіз ситуації показує: нове керівництво НБУ крок за кроком веде країну до прірви. 
Те, що відбувається на валютному ринку, - закономірний наслідок роботи Кабміну і 
Національного банку. Фахівці вважають: девальвація гривні сталася через авантюрного 
рішення НБУ з системи коридору валютного курсу різко перейти в стан нерегульованого 
плавання. Чиновники, які прийшли до керівництва НБУ і економічного блоку Кабміну, 
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поняття не мали, що таке плаваючий валютний курс і якими мають бути дії регулятора, щоб 
не допустити краху. У підсумку гривня не плаває, а тоне[3]. 

Замість того, щоб бути активним учасником процесу формування курсу національної 
валюти, НБУ і уряд кілька місяців сиділи і пасивно спостерігали, як вона обвалюється, 
мабуть, наївно вірячи, що учасники ринку самостійно визначать якийсь справедливий курс. 
Ринок не забарився це зробити. При цьому стало абсолютно очевидним повна бездіяльність 
регулятора в складній критичній ситуації, а також відсутність виразного економічного курсу 
нового Кабінету міністрів [3]. 

Емісія, яку Нацбанк використовував як один з важелів врегулювання, не дала 
результатів, що цілком закономірно. Емісія - засіб для примітивних економік. За її рахунок 
можна фінансувати бюджетні витрати, але наївно очікувати при цьому оптимізму ринку. За 
перші п'ять місяців цього року НБУ профінансував вже більше 15% всіх витрат держави, 
було видано кілька десятків мільярдів гривень рефінансування комерційним банкам. 
Насправді, стверджують експерти, - це все - «порожні» емісійні гроші, що створюють 
величезні ризики для економіки вже в середньостроковій перспективі. 

Не обійшлося і без спекуляцій, які становлять, на жаль, значну частину українського 
валютного ринку. Колишній глава НБУ Степан Кубів в рамках програми на підтримку 
вітчизняного банківського сектора виділив перші транші своїм колегам і давнім друзям: 
Олегу Бахматюку (банки VAB і «Фінансова ініціатива») і Миколі Лагуні («Дельта-банк»), а 
також «Приватбанку» Ігоря Коломойського. Банки, знаючи, що МВФ вимагає від України 
пустити гривню у вільне плавання, отримали унікальну можливість отримати надприбутки, 
граючи на купівлю-продаж валюти. НБУ самоусунувся від врегулювання ситуації замість 
того, щоб заборонити використовувати рефінансування на купівлю валюти. 

Насправді відсутність державної курсової політики і ефективних дій регулятора 
провокує відповідні спекулятивні дії з боку банків. Спроби розгойдати курс падають на 
благодатний грунт. Про що, думається, в Нацбанку знали, але не стали перешкоджати[3]. 

У нинішній ситуації потрібні грамотні дії регулятора, які заспокоїли б ринок і 
припинили спроби штучно розгойдувати курс. Натомість бачимо лише шарахання з боку в 
бік і чуємо панічні заяви. Наприклад, НБУ виходить на падаючий ринок і купує 100 
мільйонів доларів, провокуючи подальшу девальвацію. Через кілька днів, злякавшись 
наслідків своїх же дій, викидає 500 мільйонів, щоб хоч трохи стабілізувати ринок. Це зовсім 
не участь у торгах на міжбанку, як твердять в НБУ. Це звичайний непрофесіоналізм. 
Внаслідок таких дій нової влади і Нацбанку українці незабаром опиняться на межі 
виживання через стрімке зростання цін комунальних тарифів. Вже зараз у критичній ситуації 
знаходяться позичальники, які взяли кредити в іноземній валюті. Але держава, як і раніше, 
робить вигляд, що це не його проблема. Хочуть при курсі в 13-14 гривень за долар вона 
незабаром перетвориться на проблему всієї фінансової системи. Необхідно терміново 
прийняти програму держпідтримки позичальників, а також банків - усіх, хто став заручником 
непродуманої політики держави. До речі, попередній уряд розробляло таку програму, 
незважаючи на те, що при курсі у вісім гривень за долар вона була не дуже актуальна. Тим не 
менш, напрацювання є, і новому керівництву НБУ варто звернути на них увагу. Якщо ж 
Нацбанк продовжить пасивно спостерігати за подіями, сподіваючись, що все вирішиться 
само собою, то попереду Україну чекають неплатежі, банкрутство банків, колапс фінансової 
системи і крах економіки[3]. 

Головним залишається питання: як стабілізувати ситуацію? На думку фахівців, 
відповідно до закону, НБУ зобов'язаний підтримувати стабільність на валютному ринку, і у 
нього є для цього всі необхідні механізми і повноваження. Колишній Кабмін свого часу 
показав, що можна підтримувати стабільний курс навіть в умовах світової кризи, падіння 
ВВП і вкрай низького рівня довіри населення до національної валюти. Все, що для цього 
потрібно, - працювати, а не чекати, поки приїде МВФ і вирішить наші проблеми. Тим 
більше, що він не вирішить, а навіть погіршить. 



 34

Сьогодні дефолт - не просто загроза, а майже реальність. Технічний дефолт в 
банківській системі вже настав. Багато банків не видають вклади. Деякі іноземні компанії не 
можуть повернути інвестиції. Юридичне визнання дефолту при курсі 13 гривень за долар, 
якщо нова влада не вживе реальних кроків з порятунку економіки, - питання часу[3]. 

Нещодавно рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг України в національній 
валюті з рівня В до ССС. Це так званий надзвичайно спекулятивний рівень - констатація 
наявності серйозних проблем в економіці держави. Фінансова система України в кроці від 
прірви. Але чи буде зроблений цей крок, як зазначив в інтерв'ю РИА-Новости колишній 
голова Національного банку, екс-віце-прем'єр Сергій Арбузов, поки що залежить від 
керівництва Кабміну і НБУ. 

Нова влада дуже часто намагається виправдати власні проблеми і помилки, зваливши 
провину на попередників. І при цьому категорично відмовляється використовувати їх досвід 
у своїй роботі. Але з кожним днем українці все більше переконуються, що їм відкрито 
брешуть. Ситуація на валютному ринку вкрай напружена. Зміцнення курсу гривні на 72 
копійки, по-перше, упевнені експерти, ненадовго. По-друге, таке незначне зміцнення навряд 
чи істотно щось змінить. Необхідні кардинальні зміни не тільки кадрів, але і підходу до 
роботи Нацбанку в цілому. Тут напрацювання попереднього Кабміну могли б стати дуже 
корисними. Як би там не було, але раніше НБУ успішно справлявся із завданням утримання 
гривні і стабільності на валютному ринку. Якщо нові рульові країни не прислухаються, то 
країну чекає дефолт, а українців - повернення в важкі неспокійні 90-ті з різкою девальвацією 
національної валюти і високою інфляцією. а його словами, Україна не провела 
децентралізації влади, не розпочала боротьби з корупцією і не була здатною до більшої 
демократизації[2]. 

Україну чекають банкрутства банків, колапс фінансової системи і крах економіки, 
якщо Національний банк України продовжить діяти в такому напрямку,  не роблячи прогноз 
своїх дій , не беручи до уваги досвід інших європейських країн, і мати надію на те, що за свої 
дії вони не будуть нести відповідальність. 

За моменту повернення незалежності, ситуація ще не була такою складною, як 
сьогодні. В 90-х роках ми були свідками великих змін, було багато обіцянок… 

Революція відбулася, але в результаті, ми маємо ще більшу корупцію. 
Ефективніше для ситуації в якій є Україна зараз:це показати свою силу волі та 

спроможність захищати власні кордони та територіальну цілісність. А тоді вже віра у світову 
дипломатію та санкції. Санкції почали працювати, але необхідно і зі української сторони 
реальних кроків, як по відношенню і санкцій так інших політичних, соціальних, військових, 
інформаційних, дипломатичних дій, які б могли вивести економіку України із фінансового 
коллапсу.  
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Світовий досвід свідчить, що існування ринкової економіки в країні ще не є 
достатньою умовою для її сталого розвитку. Потрібні професійні та реальні дії органів 
державного й місцевого управління, спрямовані на ефективне розв’язання проблемних 
ситуацій шляхом створення сприятливого середовища для інноваційного розвитку країни: 
проведення інституціональних, фінансово-економічних заходів, мотивація соціуму для 
здійснення та розвитку інвестиційної діяльності на базі новітніх досягнень науково-
технічного прогресу.  

 Можна виділити три моделі економічного розвитку країни, як це зроблено у 
матеріалах Центру Разумкова [1]: 1. Протекціоністська – формується за умови широкого 
використання прямої чи опосередкованої державної підтримки окремих підприємств (за 
галузевою або територіальною ознакою) шляхом установлення пільгового режиму 
оподаткування, списання боргів, дотування, субсидування, надання гарантованих кредитів, 
державних замовлень за завищеними цінами тощо. 2. Споживацька – виникає за умови 
перевищення темпів зростання споживчих витрат над нагромадженням основного капіталу, 
що не забезпечує процесу відновлення основних фондів, призводить до їх фізичного та 
морального старіння, а згодом – до скорочення обсягів виробництва. 3. Інвестиційно-
інноваційна – формується за умови концентрації у секторі підприємств частки фінансових 
ресурсів (наявних доходів), достатньої для забезпечення нагромадження основного капіталу 
та перевищення зростання інвестиційного попиту над споживчим.  

З іншого боку, за орієнтацією інноваційної політики у сучасній світовій практиці 
виділяють такі групи країн [2, с.44]: 1) країни, які орієнтуються на лідерство в науці, 
реалізацію великомасштабних цільових проектів, що охоплюють усі стадії науково-
промислового циклу, як правило, зі значною часткою науково-інноваційного потенціалу в 
оборонному секторі (США, Англія, Франція); 2) країни, які орієнтуються на поширення 
нововведень, створення сприятливого інноваційного середовища, раціоналізацію всієї 
структури економіки (Німеччина, Швеція, Швейцарія); 3) країни, які стимулюють 
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нововведення шляхом розвитку інноваційної інфраструктури, упровадження досягнень 
світового науково-технічного прогресу, координації дій різних секторів у галузі науки і 
технологій (Японія, Південна Корея). 

На нашу думку, до існуючих моделей розвитку економіки слід додати як 
перспективну інноваційно-технологічну, яка враховує не лише кількісну як інвестиційно-
інноваційна, але  і якісну сторону вектору розвитку економіки країни. Ця модель 
характеризується не просто вкладенням інвестицій в інновації, але й акцентує увагу саме на 
проривних інноваціях та стратегічних нововведеннях, спрямованих на задоволення ЖВІ,  які 
покликані вивести країну на нову хвилю розвитку, сформувати новий технологічний уклад. 
Тобто, мова  йде про розвиток національної економічної моделі на основі нових технологій 
(нанотехнологій), що є результатом ефективного управління розвитком інноваційної 
діяльності.  

Формування та реалізація інноваційно-технологічної моделі розвитку економіки 
потребує застосування законів управління розвитком інноваційної діяльності промисловості. 
Так, науковець Касич А.О. до їх числа відносить: закон переходу кількості в якість, закон 
зростання потреб, закон зростання продуктивності праці, закон нагромадження, закон 
спадної віддачі, закон прискореного розвитку економічної системи, закон нерівномірності 
економічного розвитку, закону циклічного розвитку економіки, закон інтернаціоналізації 
виробництва, закону концентрації виробництва, закон попиту і пропозиції [3, с.58-62]. 

Разом з тим, врахував реалії сьогодення, автор вважає доцільним до даного переліку 
додати: 1) «залізний закон відповідальності», згідно з яким у довгостроковій перспективі ті, 
хто не використовує наявну владу в напрямі соціальної відповідальності, ризикує втратити 
цю владу, 2) закон невпинного інноваційного розвитку та саморозвитку, 3) закон врахування 
простору та часу, 4)закон динаміки та статики,  акцентуючи  особливу увагу на 5) законі 
гармонійного розвитку, що має стати загальним основопокладаючим законом сталого 
інноваційного соціально-економічного розвитку (СІСОР). Поняття гармонії першим ввів 
Піфагор (VI ст. до н. е.), яким позначив оптимальне співвідношення частин і цілого у 
пропорції 0,62:0,38. 

У Європі поняття гармонії стало відоме лише в 1202 р. завдяки праці математика 
середньовіччя Леонардо з міста Пізи, відомого під прізвищем Фібоначчі, який у своїй книзі 
"Liber Abaci"[4],  описав математичну модель, що базується на зростаючому числовому ряді. 
Згодом цей ряд дістав назву Фібоначчі: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…» [5, с.4-8 ]. 

Багато вчених і філософів вивчали співвідношення 0,62:0,38, називаючи його золотим 
перетином, золотим числом, золотою або божественною пропорцією. На сьогоднішній день 
ця константа виявляється в архітектурі, біології тварин і рослин, астрономії, фізиці, 
економіці, музиці, психології, будові тіла людини і її мозку. Вона може бути використана в 
приватному бізнесі і геополітиці. Відповідну увагу принципу «золотого перетину» в 
ринковій економіці та економіко-управлінських задачах приділили в своїх працях Ф. Бастіа, 
І.П. Дежкіна, А.І. Іванус, Г.А. Поташева, Т.Ромашкіна, А.М. Семиглазов, П.Г. Никитенко, 
Г.Т.Кулаков, Ю.Харазашвили та інші.  

Дослідник Г.В.Горчаківська дійшла висновку про доцільність застосування закону 
гармонійного розвитку на мікрорівні. Так «підприємство отримує максимальний прибуток, 
коли воно розвивається відповідно до закону гармонії. Діяльність підприємства, як складної 
гармонійної системи, в якій функціонують та взаємодіють між собою безліч учасників 
(власники, керівники, підлеглі тощо), та на яку впливає низка чинників внутрішнього та 
зовнішнього середовищ, повинна базуватися на принципі «золотої пропорції», що сприятиме 
й ефективній діяльності (у фінансовій і інвестиційній сферах) та мотивації персоналу щодо 
підвищення продуктивності праці, а отже, і підвищенню ефективності роботи підприємства в 
цілому. Принцип «золотого перетину» дає можливість не тільки вдало вкладати капітал, але 
й розподіляти, перерозподіляти його для підвищення прибутковості підприємства чи 
організацій будь-якої галузі національного господарства» [6, с. 27–29]. Про закон «золотого 
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перетину» говорить академік П.Г.Нікитенко у своїй монографії «Ноосферна економіка і 
соціальна політика» [7 , с.68]. 

Вищевикладене дозволяє нам дійти висновку, обрав сталий інноваційний соціально-
орієнтований розвиток як приоритетний вектор та парадигму національної економічної 
системи наголошено на  доцільності застосування закону «золотого перетину» на всіх рівнях 
господарювання, що сприятиме її гармонійному розвитку, максимальному задоволенню 
життєво важливих інтересів (ЖВІ) та соціальній стабільності (за рахунок оптимального 
розподілу капіталу). 

Крім того, варто зауважити, що дію вище зазначених законів конкретизують 
закономірності розвитку інноваційної діяльності. 

Узагальнення еволюції наукової думки щодо впливу інновацій та на розвиток 
економіки, а також проведені дослідження автора дають можливість обґрунтувати наступні 
основні закономірності сталого розвитку інноваційної діяльності на соціальних засадах: 
1. Вплив процесів глобалізації, концентрації та інтернаціоналізації на активізацію 
інноваційної діяльності. 2. Залежність інноваційного розвитку від підприємницької 
активності підприємств малого та середнього бізнесу промислової сфери. 3. Важливість 
синхронного розвитку інкубаційних умов (інституційних, інфраструктурних, економічних, 
правових тощо) для формування національної економічної системи в контексті задоволення 
ЖВІ. 4. Циклічність розвитку інноваційної діяльності, яка обумовлює рівень задоволення 
ЖВІ, а також зміну співвідношення попиту та пропозиції на відповідних ринках. 
5. Необхідність комплексного підходу щодо створення єдиної системи «інформація – знання 
– інновація — ЖВІ». 6. Взаємозалежність інноваційного та інвестиційного розвитку, а також 
процесів управління та виробництва. 7. Процес цілеспрямованого пізнання природи 
досліджуваного предмета – інноваційної діяльності, дає можливість авторові обґрунтувати 
закономірність адекватності рівня інноваційного розвитку рівню задоволення ЖВІ та 
правильно сформованих цілей національного господарства, яка виражає внутрішньо 
необхідні, сталі й суттєві зв’язки між спроможністю країни забезпечувати інноваційний 
розвиток та задовольняти ЖВІ, які вона здатна правильно формувати залежно від 
досягнутого нею рівня духовного розвитку. Дане передбачення основується на наробках М. 
Вебера, що довів теорію рівнозначності матеріальних і духовних чинників у суспільному 
розвитку. Дослідник ставить в один методологічний ряд економічний, політичний, 
культурний, освітній, релігійний та інші аспекти. Ні матеріальні інтереси, ні ідеї, на думку 
М.Вебера, не існують ізольовано, одне потребує іншого як доповнення й довершення. 8. 
Залежність повноти задоволення ЖВІ соціуму, суспільства та держави від реалізації 
«концепції корпоративної соціальної відповідальності». 

Вивчення досвіду видатних реформаторів ретроспективної хвилі розвитку економіки 
А.КШторха, С.Ю. Віттє [8]; [9]та інших дозволило дійти висновку, що формування 
інноваційної соціально-орієнтованої держави має ґрунтуватися на наступних принципах: 1) 
принцип оптимального визначення точки економічного зростання, вибравши ту галузь, яка 
послужить поштовхом до розвитку всієї економіки; 2) принцип орієнтації на захист 
інтересів не однієї соціальної групи, класу, а всіх верств населення, що обумовлює 
необхідність створення та реалізації моделі оптимізації стратифікації населення країни; 3) 
принцип балансу щедрої винагороди та соціальної справедливості; 4) принцип створення 
балансу інтересів зацікавлених сторін, що доводить необхідність побудови такої соціально-
економічної політики держави, від якої будуть вигравати всі; 5) принцип надання ролі 
держави як творця сприятливих умов для вітчизняного підприємництва; 6) принцип 
пропорційного розвитку та активної зовнішньоекономічної діяльності. Країна сильна і 
багата, коли багаті її громадяни, коли органічно розвиваються різні галузі її господарства, 
коли є що вивозити, і чим торгувати з іншими державами; 7)принцип першочерговості 
задоволення людських потреб при плануванні, що визначає саме динамічність рівноваги 
народногосподарського плану; 8) принцип розвитку духовно-інтелектуальних засад 
суспільних продуктивних сил; 9) принцип розвитку науки та освіти на всіх його щаблях –  
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від початкової освіти, навчання масовим професіям і до найвищого; 10) принцип верифікації, 
що означає здійснення постійної ідентифікації результатів та поставлених завдань; 11) 
принцип ефективного формування цілей розвитку; 12) принцип розгляду соціально-
економічної стабільності як процесу подібно класичній механіці (Толкотт Парсонс) [10, с. 
22-26], [11], що передбачає застосування субпринципу інерції (процес дії буде 
продовжуватися до тих пір, поки протилежно спрямовані мотивуючі сили не затримають або 
не відхилять його); субпринципу внутрішньої реакції (якщо в системі має місце зміна 
напряму дії, система прагне перешкоджати цьому за допомогою внутрішніх змін, які 
порівняні по мотиваційній силі, але протилежні за напрямом); та субпринципу реакції на 
зовнішні зусилля (будь-яка зміна швидкості процесу дії прямо пропорційна величині 
мотиваційного зусилля); 13) принципів етичного інвестування, що передбачає зміна способу 
ведення діяльності та імплементація соціально відповідальної поведінки в стратегію 
розвитку економічної системи. Особливе місце належить 14) принципу розвитку 
національного підприємництва. 

Крім того, науковець О.А.Біловодська зазначає, що підприємство, яке обрало 
інноваційний шлях розвитку, повинно функціонувати згідно з принципами: 1) адаптивності 
– прагнення до підтримання певного балансу зовнішніх і внутрішніх можливостей розвитку 
(внутрішніх спонукальних мотивів діяльності підприємства і зовнішніх, що генеруються 
ринковим середовищем); 2) динамічності – динамічне приведення у відповідність цілей і 
спонукальних мотивів (стимулів) діяльності підприємства (у тому числі його власників, 
менеджерів, фахівців, працівників); 3) самоорганізації – самостійне забезпечення підтримки 
умов функціонування, тобто самопідтримка обміну ресурсами (інформаційними, 
матеріальними, фінансовими) між елементами виробничо-збутової системи підприємства, а 
також між підприємством і зовнішнім середовищем; 4) саморегуляції – коригування системи 
управління інноваційно-орієнтованою виробничо-збутовою діяльністю підприємства 
відповідно до змін умов функціонування; 5) саморозвитку – самостійне забезпечення умов 
тривалого виживання і розвитку підприємства на основі розроблення, створення і 
просування інновацій на ринок (відповідно до його місії і прийнятої мотивації діяльності) 
[12, с.22-24]. 

При цьому, провідна роль у реалізації перспективного курсу розвитку національної 
економіки належить саме підприємництву. Так, науковці К.Х.Зоидов, Е.В. Моргунов, К.В. 
Биджамова[13] підкреслюють, що «незважаючи на світову фінансову кризу, сучасний 
науково-технічний прогрес немислимий без інтелектуального продукту, одержуваного в 
результаті діяльності малих інноваційних підприємств, його розвиток є пріоритетним 
напрямком економічної політики сучасної держави, через те, що воно володіє такими 
перевагами в порівнянні з великим бізнесом». Отже, підприємництво  виступає суттєвим 
фактором інноваційного розвитку. Крім того підприємництво є фактором соціально-
орієнтованого розвитку: «Мале та середнє підприємництво (МСП) відіграє важливу роль у 
збереженні соціальної спрямованості ринкових реформ в країнах пострадянського 
простору. Насамперед, це стосується питання зайнятості, так як у більшості цих країн 
підтримка МСП з боку держави здійснюється з метою скорочення прихованого безробіття та 
зменшення зайнятості в неформальному секторі економіки, а також формування системи 
мотивації та особистої відповідальності за кінцеві результати виробництва [13,c.3-4]. «Малий 
і середній бізнес також виступає чинником реформування та демократизації у перехідній 
економіці. Він відіграє провідну роль у побудові ринкового господарства та підвищенні рівня 
життя населення. МСП забезпечує структурну перебудову монополізованої економіки, 
розвиток обслуговуючих галузей, поповнює ринок праці робочими місцями і т.п. 
Утвердження і розвиток приватної власності, свободи підприємницької діяльності неможливі 
без малого та середнього бізнесу. Тому становлення МСП є одним з надзвичайно важливих і 
пріоритетних напрямків процесу реформування будь країни, що розвивається» [13,c.6]. 
Таким чином, ми можемо констатувати, що підприємництво впливає на процеси соціалізації 
економіки, що має сприяти формування середнього прошарку у суспільстві. 
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Поряд з цим, аналіз даних таблиці 1 свідчить про незадовільний стан розвитку 
національного підприємництва, що доводить необхідність збільшення його обсягів та темпів 
розвитку, а також позиціонування активної підтримки підприємництва як одного з 
першочергових завдань уряду України(табл. 1). 

Таблиця 1 
Роль малих підприємств в економіці окремих країн[12, c.83] 

 
Таким чином, реалізація ефективної національної моделі розвитку економіки є 

реальністю за умови впровадження науково-методичних аспектів управління сталим 
інноваційним соціально-орієнтованим розвитком економіки України. 

 

Література: 
1. Макроструктурні зрушення в економіці України контексті інтеграції у світовий та Європейський 

економічний простір / Центр Разумкова.  [Електронний ресурс] .—  Режим доступу до журн. :http: // 
www.ucep.org/ua 

2. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком: монографія/ за заг. ред. О. А. 
Біловодської. – Суми: Університетська книга, 2012. – 432 c.  

3. Касич А.О. Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / 
А.О. Касич Дисертація на здобуття ступеня д-ра екон. наук: 08.00.03. Науково-дослідний екон. ін-т 
Міністерства економіки України.— Київ, 2009.— С.58-62 

4. Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. – М.: Наука, 1978. – 140 с 
5. Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу«золотого перетину» в економічних 

системах / Г.В. Горчаківська // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — №2 (104). — С.4-8. 
6. Громов В.И., Лапко Б.В., Потапенко В.Ф. Опыт разработки и внедрения системы гармонизации 

стимулирования оплаты труда // Экономические стратегии.– 2007.– №2. – С. 27–29. 
7. Никитенко П.Г. Ноосферная экономика и социальная политика/ П.Г.Нікитенкою .— Минск: 

Берорус.наука, 2006. — 479 с.   
8. Бондар О.В. Научно-методические основы инновационного развития социально-ориентированной 

экономики Украины // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы 
инновационного развития и креативная экономическая мысль на рубеже веков: а.к. Шторх, с.ю. витте, 
а.а. богданов», (25 – 26 марта 2010 г.). — Минск, 2010. — С.576-581. 

9. Бондар-Підгурська О.В. Інноваційні та соціальні аспекти реформування промисловості України: 
практика ретроспективної хвилі розвитку економіки/ О.В.  Бондар-Підгурська // Економіка. 
Управління. Інновації // Електронне наукове фахове видання – Житомир, 2013. — №1(9) [Електроний 
ресурс]. — Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2013_1/pdf/13bovhre.pd 

10. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как фактор социальной стабильности / В. П. Соловьев // 
Инновации. —  2011. — № 01 (147). – С. 22-26 

11. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и  А.Д. Ковалёва.— М.: Аспект-
Персс, 1998.— 270с. 

12. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком :монографія / за заг. ред. О. А. 
Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2012. – 432 c. 

13. Зоидов К.Х., Моргунов Е.В. Биджамова К.В. Особенности эволюции малого и среднего 
инновационного предпринимательства кризисной экономики в постсоветском пространстве. – М.: 
ЦЭМИ РАН, 2009. —152 с. 

http://www.ucep.org/ua�


 40

Вugenitsa V. V. 
Berdyansk state pedagogical University, Berdyansk, , Ukraine 

 

THE DEVELOPMENT OF "GREEN ECONOMY":  
THE NATIONAL ASPECT 

 

Буженіца В. В. 
Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна 

 

РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» В УКРАЇНІ 
 

Тhe article analyzes the concept of "green economy"and "sustainable development", "green growth". 
Investigated the proportion of "green economy" in the structure of global GDP. Based on the empirical analysis 
highlighted the role of the "green economy" in primary, secondary and tertiary sectors of the national economy. The 
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У статті проаналізовано концепції «зеленої економіки», «сталого розвитку», «зеленого зростання». 
Досліджено частку «зеленої економіки» в структурі світового ВВП. На основі емпіричного аналізу 
виокремлено роль «зеленої економіки» в первинному, вторинному та третинному секторах національної 
економіки. Показано необхідність розвитку національної економіки в напрямку «озеленення», яке веде до 
мінімізації структурних диспропорцій та сталому розвитку. 

Ключові слова: економічний розвиток, «зелена економіка», сталий розвиток. 
 

Метою статті є дослідження «зеленої економіки» як процесу, який веде до кількісних 
та якісних змін в національній економіці, на основі аналізу теоретичних концепцій та 
емпіричного аналізу. 

Вчені, які досліджували дану проблему: існують численні вітчизняні і дуже багато 
зарубіжних досліджень, пов’язаних із проблемою «зеленої» економіки та екологізації 
індустріальних галузей господарства. Особливо виділяються роботи таких авторів, як: Б. 
Буркинський Т. Галушкіна, З. Герасимчук, Б. Данилишин, П. Кругман, В. Реутов, А. 
Харічков, Є. Хлобистов, М. Хвесик та ін. Однак увага авторів була спрямована на 
визначення поняття зеленої економіки, в той час як проблеми статистичного забезпечення її 
розвитку практично не розглядалися. 

Україна є енергодефіцитною країною, яка покриває свої потреби власними 
енергоресурсами приблизно на 60 %. У 2011 р. енергоємність ВВП України перевищила 
енергетичні показники країн СНД у 1,23, світу – у 2,31 та країн ЄС у 3,6 рази [2, с. 15]. 
Більшість технологій, що використовуються в енергетиці, промисловості, на транспорті та у 
житлово-комунальному господарстві, є енерговитратними та надмірно забруднюють повітря, 
воду і ґрунт. 

На сьогоднішній день в Україні накопичено майже 15 млрд. т відходів, з них 14,3 млн. 
т відносяться до І–ІІІ класу небезпеки. Протягом 2013 р. в атмосферу країни потрапило 6,8 
млн. т забруднюючих речовин [5, с. 43]. Щільність викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу досягає майже 150 кг на одного мешканця країни, що у декілька разів 
перебільшує аналогічний показник у розвинутих країнах світу. Це негативно впливає на стан 
здоров’я населення країни. 

Водночас, Україна належить до малозабезпечених країн Європи та світу за запасами 
доступних до використання водних ресурсів. Більшість басейнів річок відносять до 
забруднених або дуже забруднених. Скидання забруднених стоків та безповоротний 
водозабір негативно впливають на водні ресурси. За даними Державної служби статистики 
України протягом 2013 р. було відведено більше 8 млрд. зворотних вод, з них частка 
забруднених вод становила 18 % [5, с. 23]. 

За результатами міжнародного співставлення індексу якості довкілля, що 
здійснюється Єльським університетом, Україна займає 102 місце серед 132 країн [12, с. 5]. За 
індексом людського розвитку 2013 року – вона на 78 місці із 187 країн світу [11, с. 8]. 
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За даними Глобального звіту про конкурентоспроможність Всесвітнього 
економічного форуму у Давосі Україна займала 73 місце серед 144 обстежених країн у 2013–
2014 рр., у той час як за рівнем інноваційного розвитку – 79 місце, інституційного розвитку – 
132 місце, ефективності ринків товарів та послуг –117 місце [9, с. 15]. 

Такі негативні тенденції обумовлюють необхідність становлення зеленої економіки в 
Україні. За визначенням Програми ООН щодо навколишнього середовища зеленою є така 
економіка, яка призводить до підвищення добробуту людей і досягнення соціальної 
справедливості при одночасному зниженні ризиків для навколишнього середовища [6, с. 67]. 

Нова концепція «зеленої економіки» передбачає досягнення сталого розвитку при 
врахуванні господарськими суб’єктами не лише економічних інтересів, а й соціальних і, 
перш за все, екологічних. Це стане можливим лише за умов загальної модернізації 
виробництва, переходу на новий технологічний уклад, який приведе до підвищення 
ефективності виробництва та покращення якості життя, тощо. 

Як виникла парадигма «зеленої» економіки?  На початку ХХІ століття посилилися 
тенденції зниження темпів економічного зростання з одночасним підвищенням рівнів 
безробіття та нерівності населення по доходах. Перед світом постають нові комплексні 
проблеми. Дешеві природні ресурси призвели до високих рівнів ресурсоспоживання. У той 
же час глобальні кризові явища, зокрема, прояви продовольчої, водної, енергетичної та 
кліматичної криз, негативно впливають на якість життя людей в багатьох країнах. Протягом 
останнього століття економічний розвиток в основному базувався на зростаючій експлуатації 
дешевих природних ресурсів. Наразі абсолютно очевидно, що якщо ми і надалі 
використовуватимемо існуючі схеми зростання та споживання, то це завдаватиме великої 
шкоди навколишньому середовищу, від якого залежить наше існування на планеті. В останні 
десятиліття розвиток і впровадження інноваційних технологій, як правило, було спрямовано 
на збільшення продуктивності праці, залишаючи поза увагою ефективне використання 
ресурсів та капіталу, а також зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. 
Зелена економіка визначає шляхи переходу від цих традиційних підходів до моделі сталого 
розвитку, що базується на задіянні нових додаткових джерел зростання завдяки більш 
ефективному використанню ресурсної бази нашої планети [10, с. 44 ].  

Що таке «зелена» економіка? Що таке зелене зростання? Як воно залежить від 
ефективного використання ресурсів?  Нова парадигма розвитку передбачає перехід від 
продуктивності праці до ефективного використання ресурсів. Починаючи з 2007 року у 
відповідь на глобальну фінансово-економічну кризу людством вже введено низку «зелених» 
ініціатив. [6, с. 32] 

«Зелена економіка», «зелене зростання» та «зелена промисловість» – найважливіші 
нові концепції розвитку, які спрямовані на покращення добробуту населення, зменшення 
соціальної нерівності та підвищення ефективності використання ресурсів, що дозволить 
реалізувати моделі сталого зростання та промислового розвитку [6, с. 40]. 

Якими є основні напрями відповіді на глобальні виклики ХХІ століття щодо 
розбудови 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. 
Забезпечення сталого розвитку полягає у поєднанні економічного, соціального та 

екологічного вимірів розвитку. За результатами Конференції ООН зі сталого розвитку 
«Ріо+20» у червні 2012 року, можна стверджувати, що за умови визначення цілей, які 
охоплюють усі рівні сталого розвитку (на основі вивчення уроків на шляху досягнення Цілей 
розвитку тисячоліття до 2015 року та врахування суспільної думки щодо Порядку денного 
розвитку після 2015 року), можливо розробити та реалізувати заходи, спрямовані на 
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створення світу, в якому ресурси використовуються ефективніше та раціональніше. Це 
дозволить подолати ситуацію нестійкого розвитку, яка наразі склалася у світі, та забезпечити 
справедливе ставлення до майбутніх поколінь. Тому процес визначення ключових завдань 
суспільного розвитку має спиратись на таких пріоритетних напрямах розвитку до 2050 року:  

− інклюзивна та конкурентна економіка; 
− висока якість життя;  
− скорочення обсягів споживання природних ресурсів із дотриманням 

глобальних екологічних меж. 
Збалансований та інклюзивний економічний розвиток неможливий, якщо економічна 

політика спрямована виключно на зростання продуктивності праці. Економічні, соціальні та 
екологічні цілі можливо досягти лише за умови суттєвого підвищення продуктивності 
капіталу та ефективності використання ресурсів. Продуктивність капіталу та ефективне 
використання ресурсів сприяє збільшенню рівня зайнятості, створює кращі умови для 
інвестування та зменшує обсяги споживання ресурсів. Збільшення ресурсної та енергетичної 
ефективності дозволяє збільшити продуктивність капіталу [7, с. 89]. 

Наразі людство видобуває та використовує більше 70 млрд. тонн первинної сировини 
щороку, що майже на 80% більше, ніж 30 років тому. Це створює надзвичайно велике 
екологічне навантаження на екосистеми нашої планети. Людина вже переступила деякі 
екологічні межі, що особливо відчутно в районах змін клімату. Рівень споживання ресурсів 
на душу населення в промислово розвинених країнах був і є високим, обсяги споживання 
ресурсів у країнах, що розвиваються (наприклад, Китай та Бразилія тощо) стрімко зростають. 
Водночас значна частка людей продовжує перебувати за межею бідності. Згідно з доповіддю 
Групи високого рівня Генерального секретаря ООН з питань глобальної стабільності від 2012 
року, до 2030 року потреба населення світу у продовольстві зросте щонайменше на 50 %, в 
енергії — на 45 %, а у водних ресурсах — на 30 % [1, с. 21]. 

Справжній перехід до зеленого зростання можливий лише за умови узгодження 
змінених моделей споживання та відповідних трансформацій управлінських систем та 
підприємств. Зелене зростання має поєднувати стратегії для бізнесу та домашніх 
господарств, спрямованих на покращення життя всіх і кожного. Для стимулювання 
ефективного та справедливого переходу до сталої економіки необхідно підготувати добре 
збалансований пакет ринкових, регуляторних та інформаційних заходів, спрямованих на 
впровадження політики зеленого зростання. Існує багато вдалих прикладів, коли екологічна 
податкова реформа приносить позитивні економічні та екологічні результати, перекладаючи 
податковий тягар з праці на корисні копалини, водо- та землекористування або викиди 
парникових газів. Наразі екологічні та ресурсні податки відіграють другорядну роль у 
багатьох країнах, але вони потенційно можуть приносити значні надходження до державного 
бюджету [4, с. 56]. 

Екстенсивний розвиток економіки країни протягом останніх десятиліть, який 
відбувався без відповідних поправок на глобальні тенденції й світову кон’юнктуру, 
відсутність єдиної стратегії розвитку та орієнтації на сучасні економічні моделі, 
деформована структура виробництва і споживання, дисбаланси у зовнішній торгівлі 
товарами та послугами, застарілі методи державного регулювання та інші об’єктивні й 
суб’єктивні чинники призвели до формування в Україні неефективної з позицій 
використання ресурсів, витратної економіки, розвиток якої наносить шкоду навколишньому 
природному середовищу [2,с. 11]. 

Економіка України неконкурентоспроможна внаслідок енергоємності та 
ресурсовитратності, тому необхідна її екологізація – перехід на відновлювальні джерела 
енергії, впровадження «зелених» технологій і раціональний підхід до використання ресурсів. 
Доцільним є об’єднання економічної та екологічної складової соціально-економічних 
реформ на національному, регіональному та місцевому рівнях, практичне врахування 
екологічних факторів безпосередньо у процесі господарської діяльності [3, с. 29]. Для цього 
необхідно: 
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− стимулювання зацікавленості господарюючих суб’єктів у впровадженні 
маловідходних і ресурсозберігаючих технологій, у випуску екологічно чистих («зелених») 
товарів, поширенні екологічного менеджменту; 

− модернізація житлово-комунального господарства України із впровадженням 
енергозберігаючих технологій у приватному секторі; 

− перехід на енергозберігаючі технології бюджетного сектора; 
− підвищення інноваційної активності промислових підприємств, розробка і 

застосування програм системного впровадження інновацій з метою зниження енерго- та 
ресурсоємності промислового виробництва; 

− створення реєстру підприємств та їх ранжирування за обсягами викидів 
шкідливих речовин, енерго- та ресурсоємністю та іншими видами впливу на навколишнє 
середовище; 

− проведення моніторингу впливу підприємств на навколишнє середовище, у т. 
ч., із залученням громадських організацій; 

− забезпечення поліпшеного доступу до кредитних ресурсів підприємствам, які 
здійснюють заходи щодо зниження тиску на навколишнє середовище від своєї виробничої 
діяльності; 

− збільшення використання альтернативних джерел енергії у приватній та 
державній промисловості, їх розвиток; 

− впровадження стратегічних державних програм із підтримки «зеленої» 
економіки; 

− створення стратегічних державних програм з підтримки зменшення 
промислового забруднення атмосфери та найбільш ефективному використанню коштів, 
отриманих Україною в рамках квот Кіотського протоколу; 

− впровадження нових технологій утилізації та переробки відходів. 
− зменшення транспортного забруднення повітря шляхом впровадження 

жорстких критеріїв до існуючих видів палива та впровадження альтернативних видів палива 
(біопаливо, електрична та сонячна енергія); 

− прийняття Закону України «Про Стратегію національної екологічної політики 
України на період до 2020 року» [8, с. 24]. 

Питання збалансованого розвитку включені до Основних засад (стратегії) державної 
екологічної політики на період до 2020 року, до Державної програми розвитку внутрішнього 
виробництва до 2015 року, Державної цільової економічної програми енергоефективності на 
2010-2015 роки, проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, Стратегії 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з 
міжнародними фінансовими організаціями на 2013-2016 роки. У зазначених документах 
перехід національної економіки до «зеленої» моделі розвитку на засадах сталого 
виробництва і споживання визначено одним із першочергових завдань національного 
розвитку.  Україна включена до групи країн, які беруть участь у реалізації Програми 
«Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу» (EaP GREEN), 
яка підтримується Організацією економічного співробітництва та розвитку разом з 
партнерськими організаціями Організації Об’єднаних Націй. Наразі розробляється проект 
Рамкової програми співпраці України з Організацією ООН з промислового розвитку 
(ЮНІДО) на 2014 - 2018 роки, яку спрямовано на передачу досвіду ЮНІДО у сфері сталого 
промислового розвитку та ресурсозбереження. Також в Україні обговорюються питання 
поступової трансформації Цілей розвитку тисячоліття у Цілі сталого розвитку з урахуванням 
завдань Порядку денного на період після 2015 року відповідно до рекомендацій Генеральної 
асамблеї ООН [10, с. 19]. 

Таким чином, розвиток «зеленої» економіки відбувається і в Україні, 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 України в найближчі десятиріччя. 
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Формування «зеленої» економіки є сучасним трендом забезпечення економічної 
безпеки держави в умовах глобалізації. 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. Таким чином 
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«зелену» як стратегічний пріоритет розвиту дає шанс забезпечити національну безпеку 
держави в найближчі десятиріччя. 
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У статті визначено сутність інвестиційного клімату та визначено чинники інвестиційної 
привабливості України. Досліджено обсяг залученого іноземного капіталу в українську економіку  та позицію 
України за останні п’ять років у рейтингу  The Doing Business. Проаналізовано зміну позиції України за 
індексом інвестиційної привабливості Європейської Бізнес Асоціації під впливом політичної нестабільності. 
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In the article explains the purpose of the investment climate and investment attractiveness factors identified 

Ukraine. Investigated the volume of attracted foreign capital in the Ukrainian economy and the position of Ukraine in 
the last five years in the ranking The Doing Business. The change of the position of Ukraine on the index of investment 
attractiveness of the European Business Association under the influence of political instability. 

Key words: investments, investment climate, investment attractiveness, political instability, debt capital, 
ranking the country. 

 

Досвід розвинених країн світу засвідчує важливість залучення інвестицій. Відсутність 
стабільного розвитку економіки, низький рівень конкурентоспроможності продукції, 
зношеність основних фондів майже на     75 %  фактично по всім галузям економіки та ряд 
інших факторів, сприяють загостренню питання інвестиційної привабливості держави, 
особливо в контексті останніх подій. Для України, як і для інших країн, що розвиваються, 
існує ряд перешкод на шляху залучення коштів іноземних інвесторів. Сьогодні до них можна 
віднести, насамперед, нестабільність політичної ситуації, недосконалість ринкового 
механізму економіки, надмірну монополізацію економіки, високий рівень інфляції, 
відсутність діючої системи страхування інвестицій тощо. Варто підкреслити, що під час 
економічної та політичної  нестабільності інвестиційна активність в Україні значно 
знизилася. 

Дослідженню інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості та 
конкурентоспроможності країни  присвячені праці багатьох науковців, серед яких: Бланк І.О, 
Гаврилюк О.В, Гончаров А.Б., Іваненко–Свинцицька І.Є., Іванонків О.О, Карпінський Б.А, 
Носова О.В., Пирогов О.В., Удалих О.О. та інші. Важливий внесок в дослідження даної 
проблеми внесли також науковці, зокрема: Гайдуцький А.П., Погріщук Б.В., Епштайн Д. А., 
Харрісон Д.А., Томпсон Дж.Б.,. Mейер К.Е. Питанням залучення іноземних інвестицій та 
створення сприятливого інвестиційного клімату України присвячені праці таких вчених, як: 
Музиченко А.С., Філіпенко А.В., Комаров В.М., Лановий В.С., Бланк І.О.,  Мельник М.В. 
тощо. Високо оцінюючи внесок зазначених науковців у вирішення досліджуваного питання, 
необхідно зазначити, що моніторинг інвестиційного клімату України повинен бути 
постійним, чинники впливу на інвестиційну привабливість  країни щороку змінюються, 
особливо сьогодні  в складний для економіки України час у зв’язку із політичною ситуацією. 

Без чіткого розуміння теоретичної сутності інвестиційного клімату неможливо 
створити гнучку систему орієнтирів для інвестора, на основі яких він приймає рішення про 
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вкладання капіталу у ту чи іншу державу. Не зважаючи на наявність достатньо великої 
кількості наукових та практичних досліджень в розрізі даної тематики, на сьогоднішній день 
не існує не тільки загально прийнятних чітких показників для характеристики 
інвестиційного клімату, а й відсутня єдність у тлумаченні науковцями даної категорії.  

Так, наприклад, вітчизняний науковець Б.А. Карпінський [1] визначає інвестиційний 
клімат як комплекс політичних, соціальних, інноваційних, інфраструктурних елементів, які 
наявні на певній території та дають у своєму сумарному прояві синергетичний ефект. В свою 
чергу І.Є. Іваненко-Свинцицька [2] наголошує, що інвестиційний клімат формується під 
впливом економічних, політичних, технічних та соціальних чинників, найвагомішу роль 
серед яких відіграють економічні  параметри приймаючої країни. 

На нашу думку, інвестиційний клімат країни – це  система різноманітних природно-
географічних, фінансових, економічних, соціально-культурних та організаційно-правових 
умов та факторів, якими володіє країна та які визначають дану країну привабливою для 
інвестора; це сукупність політичних, економічних,  правових, географічних, соціально-
культурних умов, які у своїй взаємодії забезпечують та впливають на інвестиційну діяльність 
вітчизняних та іноземних інвесторів на окремо взятій території.  Причому, інвестиційний 
клімат доречно розглядати на макрорівні (держава, об’єднання держав) та мезорівні 
(окремий регіон в державі, область). 

На початку 2014 року  до десятки основних країн-інвесторів, на які припадало  понад 
83% загального обсягу прямих інвестицій, входили: Кіпр – 18712,0 млн. дол. США, 
Німеччина – 6194,8 млн. дол. США, Нідерланди – 5504,0 млн. дол. США, Російська 
Федерація – 3842,1 млн. дол. США, Австрія – 3216,4 млн. дол. США, Велика Британія – 
2724,4 млн. дол. США, Віргінські Острови (Брит.) – 2452,4 млн. дол. США, Франція – 
1843,0 млн. дол. США, Швейцарія – 1277,5 млн. дол. США та Італія – 1259,0 млн. дол. США. 
[3]. 

Відмітимо, що інвестиції, в більшості випадків, спрямовуються у вже розвинені сфери 
економічної діяльності: на підприємствах промисловості зосереджено 32,0 % загального 
обсягу прямих інвестицій в Україну, у фінансових установах – 29,8 %. Зауважимо, що 
незадовільна диверсифікація джерел залучення прямих іноземних інвестицій в Україну по 
країнах-інвесторах може бути ризиком залежності економіки України від політики кількох 
країн – основних інвесторів. 

Структура за формами залучення іноземного капіталу за період 2002–2013 років 
значно змінилася. Так, на початку 2000 років  внески у вигляді рухомого і нерухомого майна 
займали від 28 до 36%. На сьогодні в структурі акціонерного капіталу нерезидентів 
домінують вкладення в грошових внесках. 

Зацікавленість в Україні, до відомих негативних подій у цьому році (анексія Криму, 
воєнні дії на Сході), з боку іноземних інвесторів - істотна, і причини цього зрозумілі:  
Україна представляє собою ринок більш ніж сорока мільйонів споживачів, країна займає 
стратегічне в економічному відношенні положення в Європі; наявність найродючіших 
сільськогосподарських земель у світі; наявність кваліфікованих кадрів. Але, попри все це 
дійсний обсяг іноземних інвестицій в Україну був і залишається доволі низьким. У процесі 
гострого міжнародного змагання за долар інвестора капітал вкладається туди, де умови 
інвестування прозорі й передбачувані, де інвестиції можуть приносити стабільний прибуток. 
Сумним, але незаперечним фактом є те, що Україна програє у цьому змаганні, причому 
програє значно. Іноземні інвестиції, наприклад,  у Румунії приблизно в чотири рази вищі на 
душу населення, ніж в Україні, у Словаччині - в п’ять разів.  

Проаналізуємо позиції Україні серед інших країн світу за індексом ведення бізнесу, 
оскільки саме цей рейтинг є найпопулярнішим серед потенційних інвесторів (табл. 1). 

Особливу увагу привертає на себе той факт, що  після кризи 2008–2009 років, 
політичної кризи кінця 2013 року та майже воєнного становища на початку 2014 р. Україна 
змогла покращити свої позиції, про що і свідчить Індекс ведення бізнесу. Основні позитивні 
зрушення відбулися  за рахунок, насамперед, дозвільної системи у будівництві ( +145 у 
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рейтингу), реєстрації власності (+61 у рейтингу),  зменшення строків започаткування бізнесу, 
сплати податків [4].  

Таблиця 1  
Позиція України в рейтингу за індексом ведення бізнесу за період  01.01.2009-01.03.2014 рр., [4] 

Рік 
Складові індексу 

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Зміна 
2014/ 
2013 

Складність ведення бізнесу, 
загальна оцінка 145 147 149 152 137 

112 
(зі 189) 

25 

За субіндексами: 

– започаткування бізнесу  128 136 118 116 50 47 3 

– реєстрація власності  140 160 165 168 158 97 61 
– сплата податків  180 181 181 183 168 164 4 
– підключення до мережі 
електропостачання  

– – 169 166 170 172 4 

– виконання зобов’язань по 
контракту  48 43 44 44 45 45 0 

– рішення о банкрутстві  143 145 158 158 157 162 5 
– отримання кредиту  28 30 21 23 24 13 11 

– дозвільна система  
у будівництві  179 181 182 182 186 41 145 

– зовнішня торгівля  121 139 136 144 148 148 0 

– захист прав інвесторів  142 108 108 114 127 128 1 

*Складено на основі: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine 
 

За даними Всесвітнього банку, у рейтингу  The Doing Business–2014, Україна зайняла 
112 місце, це той рекорд який вона досягла за всі роки своєї незалежності, але так і не змогла 
увійти у сотню [4]. Якщо розглядати значення цього індексу у загальному підсумку, можемо 
констатувати позитивну динаміку, але практично більшість законодавчих змін, які було 
запропоновано і враховано при розрахунку даного показника, не працюють або не мають 
суттєвого практичного значення.  Позиція України за межами сотні свідчить про те, що 
підприємства витрачають багато часу на спілкування з представниками державних органів 
влади, а декларування про зменшення кількості узгоджувальних та ліцензійних документів 
залишилися на папері, але головною проблемою залишається тиск на суб’єкти 
господарювання бюджетоутворюючих органів, а особливо податкової інспекції. Як наслідок, 
суб’єкти господарської діяльності, які проводять свою діяльність з використанням 
нелегальних схем, більш конкурентоспроможні, логічно, що відбувається згортання 
діяльності легального бізнесу,  а це негативно впливає на наповнення бюджету та 
інвестиційний клімат держави.  

Особливу насторогу визиває той факт, що за одним з ключових субіндексів для 
інвестора – захист прав інвесторів – Україна за даними The Doing Business–2013 опустилася 
на 13 пунктів, а за даними The Doing Business–2014 ще на 1 пункт  та зайняла 128 позицію зі 
189 країн світу. За період 01.01.2010-01.03.2014 Україна опустилася на 20 позицій і у 2014 
році стала 61 з кінця рейтингу.  Не зважаючи на те, що в Україні діють закони «Про 
акціонерні товариства» та «Про захист економічної конкуренції», які покликані захищати 
право власності та конкурентні позиції кожного інвестора, високій рівень корупції у судовій 
системі, вибіркове законодавство та недобросовісна конкуренція, знижують активність 
внутрішнього та зовнішнього інвестора. Особливе місце в українських реаліях займає 
відсутність узгодженості питання, щодо зовнішніх та внутрішніх пріоритетів державної 
влади, як в контексті економічної так і політичної складової. Саме від політичної волі влади 
залежить ступінь реалізації справжніх, а не паперових реформ у всіх сферах життєдіяльності 
країни, серед найбільш гострих яких є  боротьба с корупцією, дотримання букви закону 
всіма прошарками населення, неупередженість судової та правоохоронної системи, захист 
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прав власності. Рішучі заяви про необхідність боротьби з корупцією та наукова 
обґрунтованість необхідності усунення даного явища з української дійсності не привели до 
підписання у 2013 році меморандуму про боротьбу з корупцією між Україною та 
Європейським банком реконструкції та розвитку, що є негативним сигналом для інвесторів. 
Не зважаючи на те, що Україна займає лідируючи позиції серед країн, які розповсюджують 
нелегальні копії світових брендів, що відповідно негативно позначається іміджі держави, 
суттєвих зрушень у вирішенні даного питання не відбулось.  

Однак, незважаючи на все це, у 2013 році Україна увійшла до списку країн-лідерів 
зростання у рейтингу серед країн СНД на ряду із Вірменією (+18 позиції до 32 місця), а 
також скоротила на 9 позицій своє відставання від Російської Федерації, яка зайняла 112 
місце у рейтингу Doing business 2013 [4]. 

Далі проаналізуємо позицію України за індексом інвестиційної привабливості 
Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) [5]. Дослідження  проводилося   ЄБА за підтримки 
дослідницької компанії InMind  серед 105 керівників інвестиційних компаній-членів 
Асоціації. Індекс інвестиційної привабливості розраховується як середнє арифметичне 
оцінок п’яти запитань:  

• Як Ви оцінюєте інвестиційний клімат в Україні?  
• Як Ви оцінюєте поточний інвестиційний клімат для Вашої компанії у порівнянні з 

попередніми трьома місяцями?  
• Які Ваші очікування щодо інвестиційного клімату в Україні на наступні три 

місяці? 
• Чи прибутковим, на Ваш погляд, буде для нових учасників ринку інвестування в 

Україні протягом наступних трьох місяців? 
• Які Ваші очікування щодо бізнес-середовища у Вашій основній галузі діяльності 

на наступні три місяці? 
Отже, за індексом інвестиційної привабливості Європейської Бізнес Асоціації з п’яти 

максимальних балів у четвертому кварталі 2013 року Україна отримала найнижчий показник 
за весь період дослідження (2008-2013 рр.) 1,81 бали. Це, насамперед, пов’язано із 
політичною ситуацією в країні в кінці 2013 року [5].  Найвищий показник за цим індексом 
зафіксовано у ІІ кварталі 2011 року на рівні 3,39 балів, що в 1,8 р. більше, ніж у кінці 2013 
року. Європейські  інвестиційні компанії, як відомо, бажають мати справи із стійкими 
політично та економічно країнами, тому і швидко реагують на негативні зміни в країнах. За 
даними експертів, після підписання Урядом України політичної угоди з Асоціацією позиція 
України за індексом інвестиційної привабливості Європейської Бізнес Асоціації рейтинг 
країни міг би досягнути 4,0 балів, що, звичайно, позитивно відбилося б на інвестиційному 
кліматі, однак воєнні дії на Сході нашої країни унеможливлюють ці покращення. 

Серед основних чинників, що впливають на погіршення інвестиційного клімату та 
створюють негативний міжнародний імідж держави можна виділити наступні. 

1. Політична та економічна нестабільність. 
До політичної нестабільності можна віднести зміну геополітичних пріоритетів, зміна 

влади, революція на майдані кінця 2013 року, війна на Сході країни, високий рівень корупції 
у владних структурах, відсутність стратегії розвитку держави з чіткими цілями та планом 
реалізації. До економічних факторів можна віднести: знецінення національної валюти майже 
вдвічі, незбалансований розвиток регіонів України, нестабільність в економічному зростанні, 
не відповідність задекларованих нормативних та законодавчих актів реальним діям органів 
влади, суттєвий фіскальний тиск, значне скорочення кількості представників малого та 
середнього бізнесу, загострення питання захисту прав власності, захисту інтелектуальних 
прав, скороченням обсягів виробництва на підприємствах, суттєве зниження 
платоспроможного попиту населення, невирішеність земельного питання та ін.  

2. Правова небезпека. 
Високий рівень корупції в органах судової системи, вибіркове законодавство, часта 

зміна законів та адміністративних процедур.    

http://tyzhden.ua/News/71536�
http://tyzhden.ua/News/71536�
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1.  Соціальна нестабільність. 
Відсутність довіри до влади, соціальна незахищеність більшої частки населення, 

безкарність представників влади. 
Узагальнюючи результати проведеного дослідження, приходимо до висновку, що на 

сьогодні в умовах глобальних перетворень на міжнародній арені та складної ситуації в 
країні, неможливо однозначно стверджувати про ефективність чи неефективність залучення 
іноземних інвестицій у національну економіку. Динаміка інвестиційних потоків, як 
внутрішніх, так і зовнішніх, лише є кількісним показником, тоді як відповідно до цільового 
призначення інвестиції повинні мати економічний або соціальний ефект. 

Стратегічною метою української зовнішньоекономічної політики є активне залучення 
країни до міжнародних інтеграційних процесів. Однак, реалізація цього завдання потребує 
концентрації значних інтелектуальних, матеріальних, фінансових і природних ресурсів для 
розвитку стратегічних, «проривних» технологій як основних чинників 
конкурентоспроможності у світовій спільноті. Для нашої країни, що стала на шлях 
євроінтеграції і прагне створити відкриту економічну систему, участь у процесах руху 
капіталу є питанням стратегічно важливим. Сьогодні участь України в цих процесах можна 
назвати активною, однак політична нестабільність в країні перешкоджає реалізувати всі такі 
важливі для нашої країни заходи. 
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У статті досліджені основні тенденції, проблеми розвитку, стан та структура світової торгівлі, 
проаналізовані основні показники, що характеризують стан світової торгівлі, обґрунтовані напрями зміни 
складових світової торгівлі у посткризовий період.   
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The major trends, development issues, status and structure of world trade are explored in the article, the main 
indicators characterizing the state of world trade are analyzed, trends of change of the components of world trade in 
the post-crisis period are reasonable in the article. 
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Глобальними наслідками світової фінансово-економічної кризи, що знайшли своє 
відображення у сфері світової торгівлі, стало зменшення рівня світового виробництва, 
обсягів торгівлі, зміна механізмів та інструментів регулювання міжнародної торгівлі у 
напрямі посилення протекціоністських заходів. Посткризове відновлення економік країн 
світу продемонструвало пожвавлення у сфері світової торгівлі та характеризується 
застосуванням нових напрямів в системі управління міжнародною діяльністю на 
міжнародному, державному та корпоративному рівнях. Саме тому актуальним на сьогодні є 
аналіз тенденцій світової торгівлі та оцінка перспектив розвитку товарних ринків.  

У глобалізованому світі досягнення економічного росту залежить від ступеню 
інтеграції вітчизняних підприємств та їх продуктів у світову економіку, державної підтримки 
інноваційного, конкурентоспроможного виробництва та підвищення рівня професійної 
підготовки на ринку зайнятості, наявності макроекономічного та інституціонального 
середовища сприяння соціальному розвитку та досягненню соціальної справедливості у 
суспільстві. У посткризовий період значення стану світової торгівлі в оцінках глобального 
контексту проявляється в необхідності дослідження структури торгівлі, якості експорту, 
спеціалізації та концентрації торгівлі. Наявна структурна неоднорідність, незадовільний стан 
використання порівняльних переваг у використанні природних ресурсів, територіальні 
дисбаланси світової торгівлі впливають на зв’язки між країнами та змінюють детермінанти їх 
конкурентоспроможності.  

Інтенсифікація технологічних змін та перерозподіл сфер впливу пояснює підвищення 
ролі країн, що розвиваються у світовій економіці, що потребує аналізу нових напрямів 
міжнародних зв’язків, перспективних можливостей та напрямів диверсифікації торгівлі 
країнами світу. Наведені висновки підтверджують прогнозовані МВФ значення 
регіонального внеску у розвиток світової економіки, наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Прогнозні значення регіонального внеску у розвиток світової економіки за 

період 2011-2017 рр., % 
Джерело: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of 

International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, April 2012. 
 

Згідно наведених прогнозів найбільших темпів розвитку економіки буде досягнуто в 
країнах, що розвиваються, зокрема, в Китаї (7,1%), Індії (5,5%). Негативна тенденція 
зменшення прогнозних значень розвитку досліджуваних економік пояснюється зменшенням 
зовнішнього попиту на їх експортну продукцію у країнах з розвиненою економікою, 
погіршенням фінансових умов, стабілізацією цін на сировинні товари (окрім нафти). До 
внутрішніх чинників уповільнення економічного зростання в країнах, що розвиваються 
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відносяться: структурні реформи, нестабільність політичної ситуації, введення в дію 
інструментів «економіки попиту». Найбільш вразливими економіками до зовнішніх 
негативних проявів, що пояснюється наявними значними дефіцитами поточних операцій їх 
платіжних балансів, є Бразилія, Індія, Індонезія і Туреччина. 

На сьогодні світова економіка розвивається повільними темпами, що підтверджується 
даними Економічної Комісії Латинської Америки та Карибів, що наведені у табл. 1.  

Таблиця 1  
Тенденції та прогнозні значення зростання ВВП в регіонах світу, % 

 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 
Світ 4,0 2,8 2,3 2,2 2,8 3,2 
Країни з розвиненою ринковою економікою 2,6 1,5 1,3 1,1 2,0 2,4 
США 2,4 1,8 2,8 1,9 2,5 3,2 
Єврозона 2,1 1,6 -0,7 -0,4 1,2 1,6 
Японія 4,5 -0,6 1,4 1,5 1,4 0,9 
Країни, що розвиваються 7,7 5,9 4,7 4,6 4,7 5,1 
Китай 10,3 9,3 7,7 7,7 7,3 7,1 
Індія 9,6 7,3 4,7 4,8 5,0 5,5 
Латинська Америка та Кариби 6,0 4,4 3,0 2,7 2,6 3,4 

* прогнозні значення 
Джерело: Economic Commission for Latin America and the Caribbean, on the basis of United Nations 

Department of Economic and Social Affairs (DESA), World Economic Situation and Prospects 2014, Update as of Mid-
2014, New York, 2014 

 

Негативними тенденціями посткризового відновлення економіки характеризуються 
країни Єврозони, зокрема, Німеччина, Франція, Італія, позитивними – Великобританія, 
демонструються послаблення тенденцій економічного зростання країни, що розвиваються 
(Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка), СНД, Латинська Америка та країни 
Карибського басейну з причин загального характеру, таких як: структурні проблеми 
економік промислово-розвинених країн, зменшення ВВП в США і Японії, турбулентність на 
фінансових ринках, військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні.      

За даними Всесвітньої торгової організації відбувається зменшення обсягів та темпів 
світової торгівлі, продуктивності праці у порівнянні з до кризовим періодом, що 
пояснюється зменшенням попиту на імпортні товари в економічно-розвинених країнах; 
уповільнення темпів зростання обсягів торгівлі порівняно з темпами зростання світової 
економіки, що пояснюється падінням цін на експортні товари. Зокрема, економічний спад в 
Єврозоні спричинив найбільшу частку падіння імпорту розвинених країн (табл. 2).  

Таблиця 2  
Ріст світової торгівлі між провідними групами країн, у 2010-2013 рр. (щорічні темпи росту, %)* 
 Північ-Північ Північ-Юг Юг-Юг Юг-Північ Світ 
2010 12,3 25,7 38,3 28,1 22,5 
2011 15,2 18,6 32,5 21,4 21,0 
2012 -4,6 0,8 12,0 17,7 4,8 
2013 ** 3,0 3,1 3,9 -0,4 2,6 

* до групи країн Півночі включено Австралію, Канаду, Японію, нову Зеландію, США та країни 
Європейського Союзу та Європейської Асоціації Вільної Торгівлі. До групи країн Югу включено країни Африки, 
Латинської Америки і Карибського басейну, СНД, Близького Сходу та країни, що розвиваються з Азії.   

** в даних за 2013 рік, окрім вище зазначених країн, включено також Венесуелу, Гонконг, Іран, Лівію, 
Нігерію, Катар, Об’єднані Арабські Емірати. 

Джерело: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), on the basis of information 
from United Nations Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE). 
 

Зазначимо, що темпи росту світової торгівлі між провідними країнами Югу до країн 
Півночі є найменшими серед розглянутих регіонів.  

Значним фактором впливу на загальні тенденції посткризового розвитку світової 
торгівлі є введення економічних санкцій по відношенню до Російської Федерації з боку 
США, Європейського Союзу, що в першу чергу, проявилося на уповільненні очікуваного 
економічного зростання Німеччини та Єврозони в цілому.    



 52

На сьогодні світова торгівля характеризується позитивною кон’юнктурою для 
експорту країн, що розвиваються, які спеціалізують на виробництві споживчих товарів, і має 
наступні особливі риси структури та динаміки розвитку, що підтверджують дані таблиці 3: 

- переважання розвинених країн в експорті та імпорті товарів. До основних 
експортерів товарів серед промислово розвинених країн відносяться США, Німеччина, 
Японія, Франція. До найбільших експортерів серед країн з перехідною економікою та країн, 
що розвиваються відносяться Китай, Індія; 

- зменшенням частки провідних країн Європейського Союзу (Німеччини, 
Великобританії, Франції, Італії) в світовому експорті товарів та послуг; 

-  збільшення частки Китаю в світовому експорті товарів та послуг  
Таблиця 3 

Частка провідних країн-експортерів товарів та послуг у світовому експорті товарів та 
послуг у 2008-2013 рр., % 

  Країна 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 
Китай  7,7 8,0 8,3 9,2 9,3 9,9 
США 9,5 9,3 9,9 9,7 9,4 9,8 
Німеччина 9,1 8,8 8,8 8,3 8,2 7,8 
Японія 4,6 4,5 4,2 4,6 4,2 4,0 
Франція 4,0 3,9 4,2 3,8 3,7 3,4 
Великобританія 4,2 3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 
Нідерланди 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 3,0 
Північна Корея 2,7 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 
Італія 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 
Росія 2,5 2,3 2,4 2,5 2,4 2,5 
Сінгапур 2,3 2,6 2,2 2,4 2,6 2,6 
Канада 2,2 2,2 2,3 2,5 2,4 2,5 
Індія 2,9 2,7 2,4 2,5 2,4 2,4 

Джерело: (складено автором за даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 
http://www.unctad.org)  
 

Таким чином, підтверджується ключова роль Західної Європи в світовій економіці та 
наявна тенденція розвитку країн неформальної групи БРІК (Бразилія, Росія, Індія та Китай), 
частка яких у світовому експорті товарів та послуг, за досліджуваний період, зростала.   

 
Рис. 2. Загальні обсяги експортної торгівлі за групами країн у до кризовий та 

посткризовий період 
Джерело: (складено автором за даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 

http://www.unctad.org)  
 



 53

Розглянемо географічну структуру світової торгівлі, що представлена як розподіл 
торгових потоків між групами країн і наведена на рисунку 2. Зазначимо, що у досліджувані 
роки - до кризовий 2007 рік та після кризовий 2013 рік - характеристиками експортної 
торгівлі групами країн між собою є: 

- ведення торгівлі промислово розвиненими країнами між собою та з країнами, що 
розвиваються. При цьому, високорозвинені країни виступають експортерами 
високотехнологічних товарів, а країни, що розвиваються спеціалізуються на експорті 
сировини; 

- ведення торгівлі країнами, що розвиваються з країнами з перехідною економікою; 
- переважання у до кризовий період експорту країн з перехідною економікою в 

країни з перехідною економікою, а у посткризовий період у країни, що розвиваються. 
За досліджуваний період спостерігалося збільшення обсягів торгівлі між країнами, що 

розвиваються і промислово-розвиненими країнами (див. рис. 2), чому сприяли наступні 
фактори: 

1) пошук промислово-розвиненими країнами нових ринків збуту у зв’язку зі 
зменшенням попиту на ринках ЄС; 

2) можливість для промислово-розвинених країн зниження витрат та підвищення 
продуктивності за рахунок наявної в країнах, що розвиваються дешевої 
інфраструктури та висококваліфікованої робочої сили.  

Крім того, дані рисунку 2 підтверджують наявність структурних дисбалансів у світовій 
торгівлі, зосередженість світової торгівлі між промислово-розвиненими країнами, приблизну 
відповідність експорту з країн, що розвиваються в промислово-розвинені країни експорту з 
промислово-розвинених до країн, що розвиваються, вивезення з країн з перехідною 
економікою сировини та ввезення до них промислових товарів.   

 
Рис. 4. Динаміка експорту послуг, млн. дол. США 

Джерело: (складено автором за даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 
http://www.unclad.org)  

 

Обсяг експорту послуг у світовій торгівлі зростає, що демонструє наведена на рис. 4 
динаміка зміни даного показника в провідних країнах-експортерах. Найбільш проблемним 
періодом з досліджуваних 2006-2013 рр., що характеризувався зменшенням обсягів торгівлі 
послугами, був 2009 рік. Зазначимо, що змінні тенденції в експорті послуг спостерігаються в 
країнах Європейського Союзу, що пояснюється наявною кризою в Єврозоні, географічною 
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структурою експорту, з переважанням країн-членів ЄС.  
Динаміка імпорту послуг в провідних країнах-імпортерах, що наведена на рисунку 5, 

показує найбільші темпи зростання даного показника в Китаї, стабільність зростання частки 
в США та Сінгапурі, змінність тенденцій в провідних країнах ЄС. 

 
Рис. 5. Динаміка імпорту послуг, млн. дол. США 

Джерело: (складено автором за даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 
http://www.unclad.org)  

 

З метою дослідження сучасної світової торгівлі необхідно дослідити індикатори її 
стану: індекс концентрації експорту, індекс концентрації імпорту, індекс диверсифікації 
експорту та індекс диверсифікації імпорту, значення яких в основних групах країн світу 
наведені на рис. 6.  

 
Рис. 6. Індикатори, що характеризують світову торгівлю, 2013 рік 

Джерело: (складено автором за даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) 
http://www.unclad.org)  

 

Індекс концентрації експорту, що використовується з метою визначення наскільки 
різноманітні товари експортує країна, показує найбільше наближення значення 
досліджуваного показника до 1 у країнах з перехідною економікою, що говорить про те, що 
зазначена група країн експортують переважно обмежену групу товарів і це є негативною 
характеристикою. Найбільш позитивне значення даного показника у промислово-розвинених 
країнах, що говорить про наявність широкого спектру експортних товарів.  

Індекс диверсифікації експорту (імпорту) використовується з метою визначення 
відхилення структури експорту (імпорту) від структури світового експорту (імпорту). Дані 
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рисунку 6 демонструють позитивне значення індексу диверсифікації експорту та індексу 
диверсифікації імпорту в промислово-розвинених країнах, що говорить про те, що структура 
їх експорту та імпорту мінімально відрізняється від світової. Найбільш негативні значення 
даних індикаторів у країн з перехідною економікою, що характеризують структуру експорту 
та імпорту даної групи країн як таку, що значно відрізняється від світової. 

Фінансово-економічна криза призвела до глобальної рецесії та спаду у світовій 
торгівлі, швидкості розповсюдження яких сприяли наявні розвинені міжнародні 
коопераційні зв’язки та розширені глобальні ланцюги постачань. Таким чином, міжнародна 
торгівля виступила механізмом передачі кризових проявів через ланцюгову реакцію 
виробників різних частин світу на ринкові умови, що змінилися.   

 

Література: 
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літератури, 2010 – 441 с. 
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In the article was considered a conceptual model of community activity in the direction of innovative 
development of the region that can guarantee a socioeconomic state in general. 

Keywords: innovative development of the region, the state regulation of regional development, innovative 
projects triple helix model, investment co-financing, international projects, community activity, social innovation. 

 

Важливою складовою частиною державної інноваційної політики є соціально-
економічний розвиток регіонів країни. Кожен регіон вирішує задачі науково-технічного 
розвитку з урахуванням своїх особливостей, традицій, наявних ресурсів і потреб.  

В світовій економіці існує цілий ряд організаційно-економічних заходів, щодо 
покращення науково-технічного розвитку регіонів. Невдалий досвід застосування 
організаційно-економічних заходів в Україні, а саме створення технопарків, бізнес-
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інкубаторів, які ефективно працюють в розвинутих державах, свідчить про необхідність 
пошуку нових механізмів. 

Вже понад десять років на всеукраїнських конференціях, на численних засіданнях 
різних урядів, на представницьких міжнародних заходах, включаючи інноваційний форум 
під егідою Європейської економічної комісії ООН (листопад 2010 р.) ведеться дискусія щодо 
інноваційного розвитку української економіки. Головними інституціями інноваційного 
процесу в Україні бачилися наукові інститути, високотехнологічний бізнес та органи 
державного управління. Університети ж у ньому, як серйозні учасники і партнери не 
сприймалися.  

З цього приводу цікавою є точка зору професора Стенфордського університету і 
Центру досліджень у галузі підприємництва бізнес-школи Единбурзького університету Генрі 
Іцковіца, автора нової моделі організації інноваційного процесу − моделі «потрійної спіралі» 
[1]. Ця модель символізує союз  між владою, бізнесом та університетом, які є ключовими 
елементами інноваційної системи будь-якої країни. Під час взаємодії складових потрійної 
спіралі вони можуть додатково до своїх головних ролей виконувати функції один одного. 
Таким чином відбувається процес внутрішньої трансформації – другий рівень інновацій в 
інноваціях.  

За переконанням Г. Іцковіца, застосування потрійної спіралі може значно покращити 
стан регіонального розвитку, використовуючи наявні ресурси. Проте застосування цієї 
моделі в Україні  можливо лише з урахуванням специфічних унікальних особливостей її 
регіонів.  

Зрозуміло, що реалізація одного проекту не зможе забезпечити комплексне вирішення 
тієї чи іншої проблеми. Це можливо здійснити за допомогою формування відповідного 
портфелю проектів, що буде складати таку комбінацію проектів, сумарний ефект якої можна 
вважати необхідним і достатнім для досягнення стратегічної мети.  

Модель «потрійної спіралі» передбачає наявність університету, як важливого ресурсу 
наукомісткого виробництвата стати підприємницьким, зберігаючи всю академічну складову, 
одночасно працювати за трьома взаємопов’язаними напрямами: навчання, наукові 
дослідження, інноваційне впровадження високих технологій і виведення їх на ринки 
(технологічний трансфер).  

Сьогодні існує два шляхи становлення підприємницького університету. Перший – 
створення системи управління, механізмів та інструментів, які дають можливість 
викладачам, студентам і випускникам університету створювати інноваційні компанії 
(прикладом є МІТ – Масачусетський інститут технологій).  

Другий шлях – формування управлінської команди, діючої як підприємець. Такий 
університет має потужний академічний центр, а також різноманіття форм фінансування 
(голландський технічний університет Твенте). Побудова інноваційної інфраструктури і 
розвиток відносин з інноваційними компаніями є першим етапом вирішення задачі по 
входженню університету в економіку.  

Важливим для регіону є регіональний розвиток підприємницької складової. 
Особливістю інноваційного підприємства є те, що воно завжди пов'язане з підвищеним 
ступенем ризику. Специфічною особливістю інноваційного бізнесу є постійні нововведення 
– головний фактор успіху інноваційного підприємства. 

В останні роки на території України реалізується велика кількість міжнародних 
проектів. При чому особливу зацікавленість з боку нашого суспільства викликають проекти, 
які можуть значно покращити його соціально-економічний розвиток. Так, наприклад, 
швейцарсько-український проект DesPro [2] на конкурсній основі проводить відбір серед 
поданих документів від різних громад для участі у грантових проектах, що підтримують 
процеси децентралізації влади та соціально-економічний розвиток громад.  

Можливим вирішенням даної проблеми може стати формування міжнародними 
проектами портфелю проектів не за одним конкретним спрямуванням соціально-
економічного розвитку громад, а за показником соціального ефекту від реалізації  всього 
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портфелю з різними напрямками діяльності. Питанням формування портфелів проектів 
присвячено багато робіт науковців, але більшість з них розглядає формування портфелю як 
інструмент отримання максимальної фінансової вигоди при обмежених ресурсах та/або в 
рамках стратегічної мети організації. 

Обов’язковою складовою цього портфелю проектів мають бути інновації. У 
розвинутих країнах вже досить давно активно підтримують соціально-економічний розвиток 
громад, як запоруку високого рівня життя суспільства та країни в цілому.  

У 2007-2009 роках під час першої фази міжнародного проекту DesPro – 
децентралізація влади в Україні, до проекту були залучені села Вінницької області та АР 
Крим.З 2010 року по серпень 2013 року діяла друга фаза проекту. Географія його діяльності 
була розширена за рахунок Сумської області. З 2013 по 2017 роки в Україні діє третя фаза в 
якій задіяні Вінницька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Полтавська та Сумська 
області. Якщо, наприклад, в Вінницькій області реалізовано всі три напрямки діяльності, то в 
Сумській області міжнародний проект діє в одному напрямку, а саме – вирішує гостру 
проблему – нестачі питної води у сільського населення. Виділення коштів міжнародним 
проектом на реконструкцію системи водопостачання та створення нових мереж водопроводу 
стало своєрідним стимулом для інтенсивнішого вирішення цієї проблеми. Окрім DesPro до 
фінансування проекту водопостачання приєдналися органи місцевого самоврядування та 
громада. Таке пожвавлення з боку населення стало основою для формування кооперативів, 
які вносять здебільшого «левову» частину у фінансуванні проектів (DesPro – по 240 тис. грн., 
внесок громади – від 163 до 4,904 тис. грн., кошти з бюджетів місцевих органів влади – від 
150 до 806 тис. грн. (переважно 150 тис.) у 2012 році) та отримують у комунальну власність 
реконструйовані системи водопостачання. На вересень 2014 року в рамках проекту DesPro із 
підтримки проектів сільських громад із покращання водопостачанняреалізовано 78 проектів 
на суму близько 37,3 млн. грн.,  забезпечено сталим водопостачанням 40 тисяч сільських 
мешканців, які проживають у 16 тис. домогосподарствах. Внесок Швейцарської 
Конфедерації склав майже 13 млн грн, місцевого бюджету – 6,3 млн. грн, внесок громад – 18 
млн. грн.  

Як бачимо, за своєю сутністю механізм взаємодії зацікавлених сторін наведених 
проектів схожий з механізмом взаємодії інституцій (акторів) інноваційної моделі потрійної 
спіралі. Згідно до моделі внутрішня трансформація інституцій передбачає, що вони 
додатково до виконання своїх ключових функцій здійснюють діяльність щодо вирішення 
задач інших акторів, таким чином проявляється новий, другий рівень інновацій в інноваціях. 
В проектах місцевих громад ця внутрішня трансформація відбувається завдяки 
співфінансуванню. На рис. 1 показана адаптована до проектів соціально-економічного 
розвитку місцевих громад модель модернізованої потрійної спіралі. 
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Рис. 1. Адаптована модель потрійної спіралі до проектів соціально-економічного 

розвитку громад за участі міжнародних проектів 
 

Як і модель потрійної спіралі, модель на рис. 1 є тимчасовою, тобто працює до 
моменту отримання певного продукту проекту та його «запуску» для отримання результату. 
Організаційно взаємодія акторів проектів місцевих громад відбувається на основі кластерної 
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моделі. Продуктом проекту виступає створена функціонуюча система, діяльність якої 
ліквідує соціальну проблему для громади і дає певні преференції для інших акторів.  

При такому підході виникає проблема відбору відповідних проектів до портфелю. 
Оскільки найбільш поширені критерії для формування портфелю, а саме, отримання 
максимальної фінансової вигоди при обмежених ресурсах та/або реалізація стратегічної мети 
конкретного суб’єкту не є головними для отримання найбільшого ефекту від реалізації 
проектів соціальної сфери (в даному випадку, для  проектів соціально-економічного розвитку 
громад), то доречним буде пошук інших критеріїв. Таким критерієм може стати максимізація 
соціального ефекту, який полягає в наступному. Для соціальних проектів найбільш доцільно 
оцінювати не окремі проекти, а портфель проектів з урахуванням синергетичного ефекту 
розповсюдження знань окремих громад, чиї проекти залучені до портфелю, між іншими 
громадами, проекти яких також знаходяться в цьому портфелі.  

У випадку використання запропонованого підходу – реалізація міжнародних проектів 
буде відбуватися в декілька етапів (хвиль) (рис.2) 

 
Рис. 2. Основні цілі етапів реалізації міжнародних проектів 

 

Математично формування критерію оптимізації портфелю проектів другої хвилі 
можна зобразити наступним чином: 
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де СЕ2 та СЕ3 – соціальний ефект другої та третьої хвилі відповідно. 

Обмеження:       (2) 
де МПФ2 , МПФ3  – фінансування міжнародним проектом другого та третього етапу 

відповідно; 
Ф2, Ф3  – загальне, сукупне фінансування другої та третього етапу проекту. 

 
Фінансова умова:     та      (3) 
 
де В3, В2, В1 – витрати на третьому, другому та першому етапах відповідно; 
α3 – коефіцієнт, що показує наскільки фінансування третього етапу більше 

фінансування першого; 
α2 – коефіцієнт, що показує наскільки фінансування другого етапу більше 

фінансування першого 
Позитивні результати завершення грантових проектів підштовхнули мешканців й 

інших громад на реалізацію аналогічних проектів. А громади, які вже реалізували такі 
проекти, продовжили пошуки ефективних шляхів вирішення інших проблем.  
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На цій підставі можна зробити висновок, що завдяки успішній реалізації перших 
грантових проектів з’явились соціальні інновації. Соціальні інновації – «це нові і значимі 
форми соціальної практики, соціальних взаємодій та стосунків, а також суттєві зміни в 
менталітеті, умонастрої у суспільстві (нові форми духовної практики)» [3, с.228]. Саме 
соціальні інновації є запорукою можливості проведення децентралізації влади в Україні. 
Тільки в умовах, коли громада має і проявляє бажання щось змінити, можна досягти певних 
зрушень в напрямку децентралізації влади.  

Другий висновок стосується того, що в Україні неможливо застосовувати універсальні 
моделі інноваційного розвитку громад.  

В таких умовах міжнародним проектам доцільно підтримувати соціальні інновації та 
соціальну активність громад. Але при цьому, потрібно змінити практику надання грантів за 
попередньо визначеними вузькими напрямками соціально-економічного розвитку. Потрібно 
змінити концепцію відбору проектів, і в якості критерію діяльності міжнародного проекту в 
цілому вибрати критерій максимізації соціального ефекту від усіх грантових проектів, які 
буде підтримувати міжнародний проект при відомих фінансових обмеженнях і графіку 
фінансування. Цього можливо досягти, якщо оцінювати результати не по окремим грантовим 
проектам, а по портфелям грантових проектів з урахуванням синергетичного ефекту 
розповсюдження знань окремих громад, чиї проекти залучені до портфелю, між іншими 
громадами, проекти яких також знаходяться в цьому портфелі. До фінансування 
рекомендуються ті проекти, комбінація яких забезпечує максимізацію соціального ефекту 
всього портфелю, а не окремих грантових проектів.  

Розглянемо ситуацію, яка пов’язана з активністю громади у підтримці напрямку її 
розвитку Dj (рис. 3). Припустимо, що соціальний ефект Ei при реалізації будь-якого 
напрямку розвитку залежить від активності громади в підтримці цього напрямку. Слід 
відзначити, що кожний напрямок розвитку Dj має свій соціальний ефект. При цьому, він 
може бути меншим для напрямку, який має більшу підтримку громади. Активність громади в 
підтримці напрямку розвитку Dj можна охарактеризувати ступенем активності Аj. Цей 
показник за своєю сутністю є лінгвістичною змінною, яку можна представити у вигляді 
терм-множини {дуже низька, низька, середня, висока, дуже висока}.  

Будемо вважати, що громаді по відношенню до кожного можливого напрямку 
розвитку Dj  існує безумовна ступінь активності Аj(0), яка залежить від розуміння громадою 
отримання соціальної цінності від результату реалізації напрямку розвитку. Така безумовна 
ступінь активності буде змінюватись в залежності від багатьох факторів та умов Хm. 
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Рис. 3. Модель активності громади в підтримці різних напрямків розвитку 
 

Такими факторами можуть бути: наявність попереднього позитивного досвіду у 
громаді стосовно реалізації соціальних проектів, наявність зафіксованого позитивного 
досвіду вирішення проблем, які пов’язані з реалізацією напрямку розвитку іншими 
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громадами; рівень зовнішньої фінансової підтримка з боку місцевої та обласної влади; 
ступінь зовнішньої фінансової підтримки з боку міжнародних проектів; пріоритетність 
даного напрямку розвитку по відношенню до інших можливих напрямків розвитку тощо.При 
наявності одного з наведених факторів громада буде мати умовну ступінь активності 
Аj(0/Хm).  

Дуже велику роль в активності громади відіграє її лідер, його авторитет, особиста 
активність і позиція по відношенню до того чи іншого шляху розвитку. Але вплив лідера для 
різних громад буде різним. Так, для громади, яка звикла сприймати вказівки лідера за 
принципом «значить так треба, і необхідно виконувати» (ситуація В на рис. 3), вплив лідера 
на ступінь активності буде одним. А для громади, яка сприймає вказівки як джерело для дій, 
«с початку обговоримо, оцінимо, а потім вирішимо, що і як будемо робити» (ситуація С на 
рис. 3), роль лідера буде зовсім іншою. Відмітимо, що не існує 100%-вої приналежності всіх 
членів громад до одного або іншого типу. 

Представлений опис бачення активності громади за своєю сутністю є концептуальною 
моделлю активності громади. Її можна використовувати для різних цілей. Але головне те, що 
переведення даної моделі до категорії кількісного опису може дати можливість прогнозувати 
зміну активності громади по відношенню до того чи іншого напрямку розвитку при зміні тих 
чи інших факторів. Аналіз таких змін і буде являтись основою для прийняття відповідних 
рішень.  

Використання даної моделі для розвитку громад дасть можливість оцінити 
ефективність підтримки того чи іншого напрямку розвитку для конкретного селища, міста, 
регіону, що може стати запорукою інноваційного розвитку не лише регіону, але й соціально-
економічного держави в цілому.   
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В статті розглянуто  досвід державного регулювання прямих іноземних інвестицій країн 
Вишеградської групи 

Ключові слова: інвестиції, прямі закордонні інвестиції, державне регулювання.  
 

На сучасному етапі характерною особливістю руху капіталу є включення все більшої 
кількості країн у процес експорту / імпорту капіталів. При цьому більшість країн світового 
ринкового господарства одночасно можуть виступати як експортерами,так і імпортерами 
капіталовкладень. 

http://despro.org.ua/�
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Національні інвестиційні режими стають більш сприятливими для іноземних 
інвестицій, водночас уряди дедалі частіше підкреслюють значення державного регулювання . 

В багатьох Європейських країнах діяльність іноземних інвесторів регулюється в 
основному національними законами, постановами й адміністративними процедурами, 
обов'язковими для всіх місцевих підприємців, у т.ч. і іноземних. 

Державні гарантії прав і інтересів іноземних інвесторів у закордонних країнах 
звичайно оформлені на трьох рівнях [1]: 

1. На рівні конституцій цих країн, де звичайно гарантується недоторканність 
власності й обумовлюється, що її експропріація можлива тільки по суду, а для державних 
статків - тільки за умови попередньої і рівноцінної компенсації і можливості заперечувати 
факт експропріації, розміри і терміни компенсації. Ці права традиційно поширюються і на 
іноземних власників. 

2. На багатобічному рівні, наприклад на основі підготовленій Всесвітнім банком і 
діючої з 1966 р. Конвенції по врегулюванню інвестиційних суперечок між державами і 
громадянами інших країн. Зараз число країн-учасників Конвенції більш 100, і у випадку 
виникнення розбіжностей між ними і діючими на їхній території іноземними інвесторами 
останні можуть звернутися в Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних суперечок 
при Всесвітньому банку у Вашингтоні. 

3. На двосторонньому рівні, переважно через укладені між двома країнами угоди 
про взаємний захист і заохочення інвестицій.  

У розвинених країнах діє принцип, за яким для іноземних інвесторів створюється 
національний режим господарської діяльності. На рівні законодавства країн-одержувачів 
гарантується недоторканість власності, а на двосторонньому рівні, переважно на основі 
укладених між країнами угод, забезпечується заохочення та захист інвестицій. 

Найважливішим напрямком державного регулювання іноземних інвестицій є 
законодавча база. За допомогою правових форм впроваджується переважна більшість заходів 
державного регулювання. Тому вдосконалення системи та принципів правового регулювання 
іноземного інвестування є вирішальним чинником пожвавлення надходжень капіталу 
нерезидентів. 

Світовий досвід підтверджує, що в усіх країнах із перехідними економіками 
приймаються законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність іноземних 
інвесторів. Інколи відповідні правові приписи зустрічаються навіть у конституціях. Це 
пояснюється тим, що країни-отримувачи з малопривабливим інвестиційним середовищем 
змушені запроваджувати пільги та переваги для нерезидентів, аби таким чином 
компенсувати для цих суб’єктів підвищений ризик господарювання. За умов конкуренції та 
боротьби на інвестиційному ринку різні країни змушені постійно посилювати дію чинників, 
які мотивують нерезидента до вкладення коштів [2]. 

Ключовими складовими  формування  сприятливого  інвестиційного клімату будь-якої 
країни є низка інституційних характеристик, які забезпечують стійкий фундамент для 
розвитку як інвестиційних процесів, так і стабільності економічного розвитку.  

Так, вагома позиція регіону Центральної Європи у світових потоках прямого 
іноземного інвестування протягом останнього десятиріччя зумовлена передусім доволі 
ефективним законодавчим і регуляторним середовищем, проведенням успішних реформ, 
зокрема в напрямі зниження податків, поліпшенням інфраструктури, динамічним 
функціонуванню фінансово-банківської системи, суттєвою підтримкою національних 
агентств сприяння іноземним інвестиціям і торгівлі, членством країн в ЄС тощо [3]. 

Заслуговує на увагу досвід країн Вишеградської групи у вирішенні проблем 
регулювання іноземних інвестицій. Аналіз державної політики сприяння розвитку 
міжнародного інвестиційного співробітництва Угорщини, Польщі, Словаччини та Чехії дає 
змогу виділити наступні загальні моменти: 
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1. Іноземним інвесторам гарантується національний режим. Тобто пільги 
доступні інвестору незалежно від його національної приналежності за умови відповідності 
певним вимогам. 

2. Діяльність закордонних інвесторів дозволена практично у всіх сферах 
економіки. Їм дозволено купувати нерухомість, у тому числі землі (за винятком земель 
сільськогосподарського призначення). У той же час держава чітко фіксує об’єкти, в яких 
частка іноземного інвестора не може доходити до 100%. В Угорщині, наприклад, до них 
належать: компанії, що входять до переліку стратегічних підприємств, деякі галузі 
промисловості, пов’язані з національною обороною, угорська авіалінія «Малєв». У Польщі 
галузеві закони накладають наступні обмеження на частку іноземних інвесторів у ряді 
секторів: на повітряному транспорті — не більш як 49%, на радіомовленні та телебаченні — 
33% [4]. 

3. Диференційований підхід надання податкових пільг інвесторові (як місцевому, 
так і іноземному)в залежності від рівня розвитку регіону. Так, наприклад, підприємства, 
розташовані в депресивних регіонах Угорщини (де рівень без-робіття перевищує 15%), 
повністю звільнені від сплати податку на прибуток терміном до 5 років за умови щорічного 
зростання продажів на 5% від обсягу інвестицій [5]. 

Практично в усіх країнах світу процес залучення іноземних інвестицій у тій чи іншій 
формі регламентується заохоченням їх надходження в одні галузі виробництва і обмеженням 
в інші.  

Так, у країнах ЦЄ існують  обмеження та заборони для іноземних інвесторів у 
вирішенні земельного питання, де також існують обмеження щодо володіння та управління 
іноземними інвестиціями. Основні обмеження для іноземного володіння стосуються землі й 
споруд. Наприклад, володіння нерухомим майном іноземними компаніями обмежене в Чехії . 
У таких країнах, як Чехія, Угорщина і Польща, обмежено право власності на 
сільськогосподарські землі. У  Словаччині лише компанії з країн ЄС і ОЕСР мають право 
набувати власність на нерухомість. Проте оренда нерухомого майна дозволяється у цих 
країнах усім іноземцям (наприклад, на термін до 99 років у Польщі) [6]. 

Найголовнішою рисою режиму залучення інвестицій у Польщі, Угорщині, Словаччині  
й Чехії є його інноваційна спрямованість. Велика увага приділяється розвитку перспективних 
секторів економіки, які спроможні надати потужний імпульс економічному зростанню, 
поліпшенню структури економіки, створенню нових конкурентних продуктів і технологій. 
До п’ятірки пріоритетних інноваційних галузей в Центральній Європі зараховують 
автомобілебудування, біотехнологію, електроніку, інформаційні технології, фармакологію та 
створення нового медичного обладнання [7]. 

Світова практика розробила універсальний набір заходів, які використовуються для 
залучення іноземного капіталу. Серед них найбільше значення мають наступні: податкові 
стимули; фінансові стимули; не фінансові стимули. 

Країни Вишеградської групи мають наступні системи інвестиційних стимулів [7]: 
1. стимули розвитку виробництва(податкові та митні пільги); 
2. інвестиційні стимули, прив’язані до розташування, або регіону інвестиції; 
3. стимули для НДДКР(наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок ); 
4. території із спеціальними умовами функціонування. 

Так, особливостями регулювання інвестиційної діяльності в Угорщині є: спрощення 
процедур реєстрації юридичних осіб, системи одержання необхідних дозволів регулюючих 
національних органів для здійснення інвестицій; надання неподаткових пільг, зокрема для 
розвитку депресивних територій, підвищення кваліфікації трудових ресурсів, захисту 
навколишнього середовища. 

До стимулів для інвесторів, які впроваджують нову продукцію або розширюють 
наявне виробництво в переробній промисловості Чехії, належить звільнення від податку з 
доходу юридичних (фізичних) осіб терміном на 5 років повністю для новостворених 
підприємств і часткове в разі розширення виробництва. Право на таку пільгу мають 
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інвестори, що здійснюють інвестиції у нове виробництво, або розширення існуючого 
виробництва в переробній промисловості в розмірі 100, 60 або 50 млн. чеських крон 
(приблизно 3,5, 2,1 або 1,7 млн євро) у довгострокові активи і задовольняють критерії, 
визначені законом (60 % обсягу інвестицій повинні спрямовуватися на придбання 
устаткування, машини повинні бути новими, принаймні 50 % мінімальних розмірів 
інвестиційних повинна бути покрита капіталом інвестора). Загальна сума інвестиційних 
стимулів (за винятком субсидії для підготовки й перепідготовки) не повинна перевищувати 
40 % інвестиції у випадку великих підприємств, 50 % для середніх і 60 % для малих 
підприємств. Вказані умови повинні бути виконані протягом трьох років з дати надання 
стимулів. Одержувач стимулів повинен зберігати інвестицію протягом принаймні 5 років з 
дати виконання загальних критеріїв [8]. 

Заслуговує на увагу також система фінансової підтримки інвестицій в Польщі. Для її 
одержання інвестиції повинні відповідати одній з перелічених вимог: обсяг нових інвестицій 
повинен перевищувати 10 млн. євро; обсяг інвестицій у розвиток і модернізацію існуючого 
бізнесу повинен перевищувати 500 тис. євро, повинно бути створено 100 або більше робочих 
місць (50 робочих місць для інвестицій в пріоритетні регіони) протягом хоча б п'яти років; 
інвестиції повинні забезпечувати впровадження нових технологій, що дозволяють 
виготовляти сучасні і конкурентоспроможні товари чи послуги [9]. 

Отже, для покращення інвестиційного клімату, Україні необхідно: визначити загальну 
стратегію економічного розвитку, вдосконалити систему інвестиційного законодавства, 
впровадити систему інвестиційних стимулів, визначити пріоритетні інноваційні галузі та 
почати розбудову системи інноваційної інфраструктури. 
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В Україні сформувалося економіко-правове середовище, яке характеризується 
високою нестабільністю, значним податковим тиском, високою корупцією і 
криміногенністю. Досвід економічного розвитку підтверджує, що еволюційний процес в 
економіці можливий лише на основі використання інновацій. Вони сприяють її модернізації 
та структурній перебудові. Тому, розв’язання основних проблем економічного розвитку в 
Україні (підвищення конкурентоспроможності економіки, забезпечення стійкого 
економічного зростання, зменшення безробіття) неможливе без активної інноваційної 
діяльності, товарного й технологічного оновлення. Для забезпечення сприятливих умов 
інноваційної діяльності велике значення має формування інноваційної інфраструктури, яка 
включає сукупність економічних суб’єктів і механізмів, що організаційно й матеріально 
забезпечують ефективний взаємозв’язок споживачів і виробників наукової продукції з 
подальшим впровадженням її у виробництво.  

Держава повинна активно впливати на процеси інноваційних перетворень, взявши на 
себе організаційні, регулюючі та контролюючі функції, як це відбувається в інших країнах 
(Китай, Японія, Туреччина) [1, с.54]. Дослідження особливостей економічного розвитку 
провідних країн світу свідчить, що в останні десять років майже половина реалізованих у 
промисловій сфері інновацій забезпечувалася малим бізнесом, який намагається завоювати 
свою ринкову нішу шляхом створення нового виробу з розширеними можливостями 
використання. Результати досліджень американських фахівців показують, що на першій 
стадії інноваційного процесу, коли проробляється науково-технічна ідея, відсіюються понад 
80% НДДКР [2, с.122]. З усіх  науково-дослідних проектів, що розробляються промисловими 
фірмами, 70% не дають позитивного комерційного результату і тільки 20% нових виробів є 
конкурентоспроможними і не знімаються з виробництва. Імовірність отримання позитивного 
результату на стадії фундаментальних досліджень становить 5-10%, на етапі прикладних 
досліджень – 85-90%, а на етапі розробки – 95-97% [3, с.96]. Наведені дані вказують на 
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доцільність упровадження венчурного підприємництва, що може значно зменшити витрати 
на створення інноваційного продукту [4]. Фахівці підрахували, що з точки зору реєстрації 
патентів на винаходи один долар венчурних інвестицій у НДДКР майже в 10 разів 
ефективніший за долар, вкладений крупною компанією. Венчурні інвестиції складають 
менше 3%  корпоративних витрат на НДДКР, але приводять до здійснення 15% всіх 
інновацій у промисловості [5]. 

Венчурне підприємництво в Україні стало зароджуватися при переході України на 
нові організаційно-правові форми підприємницької діяльності в інноваційній сфері та, 
порівняно з розвинутими країнами, значно поступається у своєму розвитку. Венчурні фонди 
стали створюватися в Україні після прийняття Верховною Радою Закону України «Про 
інститути спільного інвестування». Відповідно до українського законодавства венчурний 
фонд відноситься до інвестиційних фондів закритого типу. Структура його активів 
формується без значних обмежень, а вкладниками можуть бути виключно юридичні особи. 
Активами венчурного фонду управляє компанія з управління активами (управляюча 
компанія), а відповідальне збереження активів забезпечується спеціальною охоронною 
компанією. Венчурним фондам заборонено залучати кошти фізичних осіб, що значно 
обмежує можливості інститутів спільного інвестування. Враховуючи недостатню обізнаність 
населення щодо принципів функціонування фінансових інструментів, таке обмеження, 
можливо, нині є виправданим, але рано чи пізно повинні бути внесені відповідні зміни в цей 
закон і венчурні фонди мають стати доступними також для фізичних осіб, що, у свою чергу, 
значно розширить «аудиторію» венчурного інвестування. За інвестором постійно 
зберігається право власності на вкладені ним кошти, що підвищує захищеність його вкладу. 
Венчурні фонди виділяють такі напрями для інвестування капіталу:    

– вкладення коштів у створення технологічних інновацій у межах інвестиційних 
проектів, які здійснюються різними підприємствами;   

–  фінансування венчурних фірм;        –  
інвестування коштів у малі підприємства, які знаходяться на стадії «start-up» і мають 
перспективу значного розвитку завдяки функціонуванню в перспективних і швидко 
прогресуючих галузях економіки. Нині особливо активно розвивається останній з наведених 
напрям венчурного фінансування, що зумовлено перевагами, які виникають у результаті 
взаємодії венчурного фонду і підприємства, яке ним фінансується. У цьому випадку 
венчурний фонд стає партнером цього підприємства, для нього дуже важливим є те, що 
венчурний інвестор не прагне отримати контрольний пакет акцій – засновники і надалі 
залишаються власниками підприємства і самостійно формують стратегію його розвитку. 
Така форма залучення фінансових ресурсів у венчурне підприємництво є актуальною, 
особливо в умовах вступу України до Світової Організації Торгівлі, коли очікується значне 
зростання конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх ринках.  

Як показує світовий досвід, становлення і сталий розвиток малих технологічних 
підприємств не можуть бути ефективно реалізовані без державної підтримки. Тому, 
ключовим напрямом повинен стати розвиток сучасних фінансових інструментів і механізмів 
для залучення позабюджетних коштів у сферу розробки, виробництва і реалізації 
високотехнологічної продукції. Вирішення цієї проблеми може бути досягнуто шляхом 
використання «венчурного» способу фінансування малого і середнього бізнесу. Держава 
повинна лише запустити цей процес, а по мірі його успішного розвитку своєчасно «вийти» з 
нього. Можна виділити чинники, що негативно впливають на розвиток венчурного 
підприємництва в Україні: 

– відсутність ринку вільного приватного капіталу (на стадії формування);  
– фінансово спроможні приватні інвестори нині віддають перевагу вкладанню коштів 

у менш ризикові й більш дохідні сфери капіталовкладення (торгівля, енергетика, 
будівництво тощо); 

– відсутність професійних кадрів і досвіду державних установ у сфері венчурної 
діяльності; 
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– недосконалість нормативно-законодавчої бази у сфері венчурного бізнесу; 
– недостатній розвиток фондового ринку (нерозвинена інфраструктура, високі 

ризики й низька ліквідність). 
Проблему створення венчурного підприємництва в Україні доцільно розглядати в 

комплексі з питаннями розвитку всієї інноваційної інфраструктури в цілому. У зв’язку з цим 
потрібно відзначити наступне. До цього часу в Україні досі не сформувався попит на 
інновації і, як наслідок, практично в зародковому стані знаходиться ринок інноваційної 
продукції та необхідна інфраструктура. Низьким є рівень комерціалізації результатів 
наукових досліджень і розробок. Відсутня система інформаційної підтримки ринку 
інновацій, а також система обміну інформацією між розробниками та потенційними 
інвесторами. Досить повільно розвивається мережа сучасних інноваційних структур 
(венчурні фонди, технопарки, бізнес-інкубатори тощо). Пов’язані з національними 
конкурентними перевагами пріоритети нерідко реалізуються за цільовими програмами без 
достатнього фінансування державою, без надання пільгових кредитів і державних гарантій 
під інвестиції для закупівлі капіталоємного вітчизняного обладнання тощо. Не визначено на 
державному рівні «проривні» напрями, в яких вітчизняні вчені та виробники мають 
напрацювання, які відповідають міжнародним стандартам і забезпечують на світових ринках 
конкурентні переваги. 

Впровадження і розвиток венчурної індустрії в Україні потребують: вирішення 
завдань фінансового забезпечення; створення відповідної інфраструктури і сприятливих 
умов для її функціонування; забезпечення ефективної взаємодії між державою, наукою і 
бізнесом з орієнтацією на світові тенденції; вирішення організаційно-структурних проблем, 
освітніх програм і людських ресурсів. Крім цього, необхідне забезпечення державою 
пільгових умов для функціонування в Україні великих іноземних венчурних фондів та 
стимулювання розвитку національних, які мають формуватися вже з часткою державного 
фінансування. Цим самим держава повинна демонструвати свою готовність ділити разом з 
приватними та інституційними інвесторами ризики таких інвестицій. Однак, її роль в 
розвитку венчурного інвестування має бути  координуючою, а не керівною.  

Потрібно також сформувати систему державного регулювання трансферу технологій, 
яка повинна сприяти вирішенню наступних завдань: забезпечення законодавчого сприяння 
розвитку венчурних фондів і фірм; спрощення процедури передачі нових технологій 
державних науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій малому і середньому 
бізнесу; стимулювання венчурних фірм до співпраці в області державних програм НДДКР; 
стимулювання підприємств різних форм власності до широкої участі у виконанні НДДКР. 

Як свідчить досвід США, ці завдання можуть бути успішно вирішені за допомогою 
посередницьких центрів, які створюються при університетах. Центри мають невеликі 
бюджетні надходження, що виділяються федеральним урядом, штатом, регіональними 
комісіями, а також корпораціями та спеціальними фондами.  

Враховуючи іноземний досвід,  фінансові можливості та специфіку роботи 
венчурного бізнесу в Україні, потрібно створити систему державного регулювання передачі 
технологій як в цивільному, так і в оборонному секторах економіки, система має 
представляти собою спеціалізовані центри науки і високих технологій (СЦНВТ), які будуть 
надавати також допомогу місцевим підприємствам у вирішенні інноваційно-технологічних 
завдань. Цим самими будуть створені реальні можливості для використання нових 
технологій у вітчизняному виробництві та уможливлено проведення ефективного контролю 
за розповсюдженням високих технологій і технологій подвійного призначення. До складу 
засновників спеціалізованих центрів доцільно включити також представників місцевих 
органів влади для надання ними спеціалізованим центрам фінансової допомоги, обігових 
коштів, приміщення, можливості використання матеріально-технічної бази місцевих 
підприємств, що реструктуризуються або не завантажені. Створення СЦНВТ з поступовим 
формуванням на їх основі державної системи взаємопов’язаних програм і фондів значно 
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покращить стан виконання НДДКР та використання потенціалу середнього і малого бізнесу 
у сфері впровадження наукоємної високотехнологічної продукції.  
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В статті розглядаються актуальні проблеми впливу військового фактору на процес формування 
механізмів державно-приватного партнерства в туристичної галузі. Визначена класифікація туризму по 
ступені впливу на нього військового фактору. Запропонована класифікація впливу локального регресуючого 
військового фактору на стан економіки, описана  межа стійкості туристичної системи. 

Ключові слова:туризм,державно-приватне партнерство,формування механізмів, межа стійкості 
системи, військовий фактор, регресія, вікно можливостей. 

 

Протягом історії людства воєнний фактор, під яким розуміють військову діяльність 
держав залишається суттєвою обставиною, а іноді рушійною силою розвитку світової 
геополітики. В окремих випадках він виступає єдиним засобом вирішення складних 
політичних ситуацій та міжнародних конфліктів. В умовах глобалізації світової економіки та 
зростання взаємозалежності економік різних країн військова безпека залежить від глобальної 
та регіональної систем безпеки. Попри позитивні моменти останніх з’являються нові 
виклики та загрози: сепаратизм, політичний, релігійний екстремізм, незаконний обіг зброї, 
масовий терор, руйнація регіональних економік. Не зважаючи на локальний характер 
сучасного воєнного фактору, можна констатувати, що ні одна, навіть сама сильна країна, не 
здатна справитись із цим фактором наодинці. З практичної точки зору просто необхідна 
вчасна реакція країн-сусідів, країн-гарантів регіональної безпеки, країн-лідерів тощо. Звідси 
й беруть свій початок різні концепції одно- чи багатополюсних геоекономічних систем. 
Стратегічним завданням макроекономіки є створення практичного механізму для 
врівноваження воєнно-політичних векторів інвестиційного балансу між Україною, Росією, 
Європою, США та мусульманським світом. Воєнний фактор є одним із геополітичних 
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механізмів, що дають змогу добиватись впливу із високим гарантованим результатом. 
Особливість сучасної військової стратегії полягає в тому, що вона старається набирати 
форми збирача-об’єднувача, або миротворця-захисника, при цьому протиріччі суть насилля 
не змінюється [1]. Оскільки держави-лідери не знижують своєї уваги до розвитку нових та 
удосконалення існуючих концепцій застосування воєнного фактору для вирішення різного 
типу конфліктів, то можна прогнозувати зростання частоти застосування його у майбутній 
геополітичній моделі. Таким чином постійна наявність та наростання військового потенціалу 
з часом обов’язково  приводить до його використання, та політичного розігрування цієї 
карти. 

Проблема впливу військового фактору на процес функціонування туризму та його 
ефективність і місце в соціально-економічній системі, як важливого пріоритетного напрямку 
розвитку вітчизняної економіки включає в себе цілий ряд аспектів. Будь-яка військова 
діяльність несе значну шкоду людині та оточуючому її середовищу, в першу чергу. Тому 
воєнний фактор в туризмі - це передусім важлива обставина існування-функціонування-
розвитку, що створює умови та задає напрямок і тенденції його розвитку [2]. 

Таким чином саме українська воєнна доктрина, що вважала виникнення будь-якої 
війни в середньостроковій перспективі малоймовірною і стала тим самим слабким місцем 
світової системи багатополярних відносин, не змогла забезпечити обороноздатність держави, 
цілісність її території. Серед факторів, що могли привести до невиправного фіналу слід 
віднести не об’єктивність оцінки пріоритетності воєнно-політичних ризиків та ролі воєнного 
фактору, одностороннє непаритетне скорочення озброєнь, відмова від участі у міжнародних 
політичних, економічних, безпекових, культурних та інших організаціях, можливість 
фінансування непередбачених законом воєнізованих 

або збройних формувань на території України чи постачання їм зброї, боєприпасів, 
вибухових речовин або військової техніки, створення інших умов для виникнення конфлікту. 
Це нараз привело до втрати цілих регіональних економік із частиною їх територій, створення 
критичної напруги у суспільстві, унеможливлення виконання суб’єктами національної 
безпеки своїх функцій, загрози національному устрою держави тощо. Таким чином 
відсутність чіткої геополітичної стратегії, корупція, призвело до порушення балансу сил, 
ескалації конфлікту у регіоні та виникнення локальної війни із катастрофічними 
негативними наслідками як для України, так і частково для всієї світової геополітичної 
моделі [3]. 

Існують декілька видів туризму, що мають те чи інше відношення до військової 
діяльності: військовий, зброярський, подієвий, тощо. З об’єктивної точки зору можна 
визначити декілька ступенів взаємопроникнення туристичної та військової діяльності. 
Умовно можна їх класифікувати таким чином. 

1. «Чистий» туризм без елементів військової культури: оздоровчий, рекреаційний, 
мандрівний. Ціллю та наслідком такої діяльності є максимальна абстрагованість від 
військової культури. 

2. Патріотичне спрямування туризму, що пов’язане із вихованням позитивного 
відношення до місць проживання, вивченням природних об’єктів, географічних та 
історичних особливостей регіонів-країв та країни в цілому. 

3. Діяльність рекреаційного спрямування, пов язана із психологічною реабілітацією, 
рекреацією, тимчасовим перебуванням мігрантів. Допомога при освоєнні нових видів 
діяльності, переорієнтація трудових ресурсів. 

4. Туризм, пов’язаний із відвідуваннями місць військових подій в минулому, залишків 
та пам’яток про ці події. 

5. Воєнний, зброярський туризм тобто фестивалі, реконструкція історичних подій, 
активна участь в даних подіях. 

6. Військова по суті діяльність «воєнних туристів», що використовує пересування 
груп людей для проведення заходів по дестабілізації, блокуванню об’єктів, зі спробами 
встановити незаконний контроль над окремими територіями. 
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Діяльність туризму останнього типу має крайнє негативний вплив на загальну 
соціально- економічну ситуацію. Поряд із усталеними з’явились нові типи територій, 
пов’язані із новітньою військовою діяльністю до того непритаманні для території України. 
Зокрема для територій такого типу необхідна методика підходів до вирішення їх проблем в 
стратегічному вимірі та дорожня карта вирішення конфліктних ситуацій. 

Нами пропонується система визначення ступеню впливу військової діяльності та 
пов’язаною з ним дегресією території, придатності для функціонування різних видів 
економіки, в тому числі туризму.  

Перша стадія дегресії характеризується непорушністю стану економіки, економічних 
зв’язків, зростанням конкурентних переваг, рівня культури туризму. Елементи військової 
інфраструктури знаходяться в місцях постійної дислокації та переміщаються згідно з 
плановими заходами.  

Друга стадія фіксує наявність окремих локальних зон різної форми із наявністю 
збуджених людей, що не являються агресивними по відношенню до туристів, які незалежно 
від своєї позиції, не потребують додаткових заходів безпеки. Такі зони можуть викликати як 
падіння, так і підйом туристичних потоків різного рівня.  

Третю стадію можна охарактеризувати відчутним впливом на загальну ситуацію в 
суспільстві, падінням стійких потоків туристів на 30-70%, що не пов’язано із природнім 
сезонним фактором. Наявність радикальної та екстремістської, чи військової діяльності 
призводить до виникнення зон неконтрольованої владними структурами діяльності, або 
«контрольованого хаосу».  

На четвертій стадії нові владні утворення вступають у конкурентну боротьбу із 
існуючими системами функціонування суспільства, владних інститутів, деконструктивно 
впливають на неї та різноманітні процеси у суспільстві. Психологічним мотивом для туризму 
залишається лиш бажання екстремальних задоволень, снобізм, радикальний патріотизм, 
реабілітаційна міграція постраждалих внаслідок воєнної діяльності, збереження власного 
здоров’я, життя, дітей та власних надбань.  

На п’ятій стадії деконструктивний вплив на економіку сягає 60%. Функціонують лише 
окремі фрагменти, острови економічної відносної безпеки, створеної на спеціальних умовах, 
залежних від воєнного фактору. Відносно нормальне господарювання та функціонування 
інфраструктури можливе лише за умов убезпечення військовою системою. На вищий щабель 
пріоритету виноситься збереження людського життя, міграційна спільнота проходить стадію 
психологічну заперечення, від’їзжає із даних зон за будь-яку ціну. Щільність військових та їх 
агресивних дій та кількість постраждалих внаслідок них критична. Виживання місцевого 
населення не має вагомого значення для нападаючої сторони. Переміщення громадян 
обмежені та примусові. 

Для визначення стадії впливу військового фактору пропонується використовувати 
наступну спрощену формулу: 

Сn = N tur + N res+N mil tur – N300 ,  де 
Сn - стадія процесу дегрессії регіону, 
N tur - кількість туристів на досліджуємій території, 
N res - кількість жителів, 
N mil tur - кількість військових та «військових туристів», 
N 300 - кількість військових і т.п., що вибули із конфлікту за станом власного 

здоров`я. 
Межа стійкості системи туризму прямує до своєї межі в залежності від можливостей 

відновлення. Необхідно визначати систему туризму та базу відновлення таких процесів. Для 
систем, що будуються з нижчих до вищих рівнів характерна самоорганізація, для зворотніх – 
примусова. 

Основним є визначення порогових показників тих чи інших станів та залежність їх від 
зовнішніх або внутрішніх факторів впливу. До таких факторів впливу слід віднести 
тривалість процесів (деструктивність зростає прямо пропорційно до часу); джерела 
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фінансування: внутрішній-зовнішній, власні-загальні, база фінансування тощо; ступінь 
захищеності туристського потоку, можливості забезпечення необхідних чи додаткових 
заходів безпеки туристів; комплексність процесу та його системність, ступінь взаємодіїї 
елементів системи; відчуття комфортності мандрівки; відстань до епіцентрів неприємних 
подій, їх локальна обмеженість, можливість бути очевидцями чи учасниками подій; 
насиченість конфліктів в часі; контрастність подій; ступінь вільного транспортування та 
гарантій повернення; ступінь відповідальності органів місцевої влади по форс-мажорним 
обставинам. 

Переоцінка територій у зв`язку із новими передумовами функціонування та новими 
об’єктивними факторами вимагає більш детального вивчення. Таким чином, для розроки 
стратегії відбудови туристичної сфери із залученням механізмів ДПП має бути розроблена 
система оцінки туристичної діяльності з врахуванням впливу дегресивного військового 
фактору. Формування стратегічного потенціалу системи територій має бути направлена на 
реалізацію конкурентних переваг та кращого їх функціонування шляхом створення 
додаткових заходів захисту туристів та територій, придатних до функціонування стійких 
потоків туризму. Широта охвату інструментів можливого партнерства має бути примінення 
із врахування стратегічних завдань та можливостей стратегічних інвесторів, публічних 
партнерів, для яких мають бути створені спеціальні умови для реалізації проектів, що 
передбачають європейські стандарти. 

Можна сказати, що військове втручання це сильний модернізуючий фактор і його 
наслідки слід розглядати як «вікно нових можливостей». Це стосується територій, що для 
ефективного господарювання мусять в кінці кінців стати демілітарізованими. Південний схід 
тепер – це фундаментально проблемна територія. Та ситуація в зоні після АТО дає змогу 
відбудувати все за новими технологіями і таким чином прибрати техногенний фактор 
впливу, працевлаштувати на новому глобальному ринку безробітних, експертів, соціально 
неадаптованих, психологічно відсталих тощо. Саме головне, що можна буде побудувати 
нову геополітичну модель, оскільки минула сьогодні закінчує своє існування. Прикладом 
реалізаціїї даної доктрини може стати місто Славутич, вік з відбудови якого після 
чорнобильської аварії сягає 15 років. Інвестиції у власний розвиток фактично не підпадають 
під ризики економічної циклічності. По якій вибраній економічній моделі розвитку підуть 
регіони після впливу військового фактору – по «мандрагонській», кластерній, гібридній чи 
вітчизняній – необхідно стратегічно спроектувати та розробити власні механізми реалізації. 
Туристичні потоки можуть стати тими процесами, що зможуть інтегрувати економічно та 
ментально територію країни, стати безальтернативними містками взаємопорозуміння. 

 

Література: 
1. Клименко А.Ф. Военный фактор и его влияние на международно-политическую систему. Електронний 

ресурс: http://flot.com/publications/books/shelf/safety/7.htm 
2. Теличкань І.І. Соціально-економічні передумови розвитку туризму. Електронний ресурс: 

http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_99/47. pdf .  
3. Воєнна доктрина України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/648/2004 

 



 71

Kvasha K. V. 
postgraduate 

Research Economic Institute of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kiev 
 

THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AS AN INSTITUTIONAL 
MEMBER OF THE INVESTMENT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Кваша К. В. 
аспирант  

научно-исследовательский экономический институт (НИЭИ)  
Министерства экономического развития и торговли Украины, г. Киев 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

In this paper the activities of the Ukrainian banking system is analyzed in terms of subjects and objects of 
regulation of the banking system, the legal framework regulating by the National Bank of Ukraine for commercial 
banks is given. The structure of the loan and deposit portfolios of commercial banks is considered from the standpoint 
of the presence of funds of the population in these portfolios. It is concluded that the banking system has no interest in 
lending to the population. 
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В работе проанализирована деятельность банковской системы Украины с точки зрения субъектов и 
объектов регулирования банковской системы, приведена законодательная база регулирования Национальным 
банком Украины деятельности коммерческих банков. Рассмотрена структура кредитного и депозитного 
портфелей коммерческих банков с позиций присутствия средств населения в этих портфелях. Сделан вывод о 
незаинтересованности банковской системы в кредитовании населения. 
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Исследование Мирового банка относительно глобального развития на ближайшие 20 
лет [1, с. 1] уделяет особое внимание сбережениям и инвестициям, как одним из основных 
источников этого развития. На протяжение 1990-2010 гг. произошли существенные сдвиги в 
источниках экономического роста. В начале этого периода трудности в привлечении 
иностранного капитала считались препятствием для инвестиций и роста в развивающихся 
странах. Постепенное ускорение тенденций роста в развивающихся странах, которое 
началось в 1990-х годах, увеличило их вклад не только в глобальные инвестиции, но и в 
мировые сбережения. В совокупности, внутренние сбережения развивающихся стран 
составили 34% их валового внутреннего продукта (ВВП) в 2010 г., по сравнению с 21% в 
1970 г., а их инвестиции по отношению к ВВП составили около 33% в 2012 г., увеличившись 
с 22% в 1970 году. Мировой банк в своем исследовании рассматривает два сценария роста 
инвестиционной активности, по одному из которых источниками инвестиций будут 
растущие сбережения, а по второму – улучшение качества институциональной среды. 

Банковская система является тем участником институциональной структуры 
финансирования инвестиций, который способствует росту накоплений домохозяйств и 
предприятий. Качество этой системы, адекватное нормативно-правовое обеспечение ее 
деятельности является одним из основных условий экономического роста на дальнейшую 
перспективу.  

Анализ финансового сектора с институциональных позиций в зарубежной и 
отечественной литературе проводили Е.Б. Аткинсон и Дж.Е. Стиглиц, В.М. Домрачев, И. 
Радионова, Д. Хохич, А. Даниленко, С. Буковинский и Е. Яременко, и т.д. Вопросы сущности 
понятия институциональной среды функционирования кредитных союзов, 
институциональной трансформации целей функционирования банковских институтов 
развития, институционализации фондового рынка нашли свое отражение в работах Л. 
Бабидорича, Ю. Прозоровой, С. Архиереева, В. Яременко, Ю. Коваленко, А. Иншакова. 
Однако, вопросы состояния банковской системы Украины и ее качества как 
институционального участника инвестиционного процесса не рассматривались. 
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Цель – исследовать институциональные и денежно-кредитные характеристики 
банковской системы Украины.  

Для целей нашего исследования определим институты как правила взаимодействия 
между социальными субъектами, которые закреплены в взаимосвязанных формальных и 
неформальных нормах, практиках, документах и т.д., институциональную единицу как 
хозяйственную единицу, которая имеет право самостоятельного владения товарами и 
активами от собственного имени, что дает ей возможность обмениваться правами 
собственности на эти товары и активы при операциях с другими единицами, может 
принимать самостоятельные экономические решения и осуществлять хозяйственную 
деятельность, может принимать финансовые и другие обязательства от своего имени. 
Институциональная структура финансирования инвестиций представляет собой 
совокупность институциональных единиц, которые выступают участниками 
инвестиционного процесса.  

В мировой практике основными институциональными участниками инвестиционного 
процесса являются государство, население и предпринимательский сектор. В Украине, 
согласно Закону Украины «Об инвестиционной деятельности» [2], основными участниками 
инвестиционной деятельности являются население, юридические лица или предприятия, 
государство, иностранные граждане, а в статистической отчетности выделяется еще 
банковская система и небанковские финансовые организации. Банковская система 
классифицируется как источник кредитов. Однако она еще и сберегает деньги населения, но 
эта ее деятельность не анализируется в качестве инвестиционных источников, т. к. 
кредитирование в разных формах было и остается основным направлением банковской 
деятельности. 

В 2013 г. в структуре источников финансирования капитальных инвестиций в 
Украине кредиты банков и другие займы составили 15,3% общего объема освоенных 
вложений [3, с. 8], причем эта доля осталась примерно на одном уровне по сравнению с 
докризисным 2006 г. (15,5%), но снизившись с 17,0% в 2012 году вследствие снижения 
кредитования домохозяйств.  

Банковская система Украины состоит из Национального банка Украины (НБУ) и 
других банков, а также филиалов иностранных банков, которые созданы и действуют на 
территории Украины в соответствии с положениями Конституции Украины, Законов 
Украины «О банках и банковской деятельности», «О Национальном банке Украины», «О 
банковской системе» и других законов. Банковская система принимает участие в 
инвестиционной деятельности преимущественно путем предоставления средств субъектам 
хозяйствования по кредитным договорам и договорам займа. В Украине по состоянию на 
01.09.2014 г. действовал 171 банк с банковской лицензией [4].  

НБУ – регулятор банковской системы Украины. Он обеспечивает стабильность 
денежной единицы Украины, осуществляет регулирование банковской системы и 
банковский надзор. Небанковские финансовые учреждения, которые являются участниками 
банковской группы, подлежат надзору со стороны Национального банка Украины в пределах 
надзора на консолидированной и субконсолидированной основе.  

Целью банковского надзора является стабильность банковской системы и защита 
интересов вкладчиков и кредиторов банка, что касается безопасности хранения средств 
клиентов на банковских счетах. Тем самым НБУ, воздействуя на банковскую и денежно-
кредитную системы, способствует благоприятному инвестиционному климату.  

Надзорная деятельность НБУ охватывает все банки, их обособленные подразделения, 
аффилированные и родственные структуры банков, банковские группы, участников 
банковских групп на территории Украины и за рубежом, учреждения иностранных банков в 
Украине, а также другие юридические и физические лица в части соблюдения требований 
настоящего Закона по осуществление банковской деятельности. Регулирование деятельности 
банков осуществляется НБУ в следующих формах:  



 73

I.  Административное регулирование: 1) регистрация банков и лицензирование 
их деятельности; 2) установление требований и ограничений относительно деятельности 
банков; 3) применение санкций административного или финансового характера; 4) надзор за 
деятельностью банков; 5) предоставление рекомендаций относительно деятельности банков.  

II. Индикативное регулирование: 1) установление обязательных экономических 
нормативов; 2) определение норм обязательных резервов для банков; 3) установление норм 
отчислений в резервы на покрытие рисков от активных банковских операций; 4) определение 
процентной политики; 5) рефинансирование банков; 6) корреспондентские отношения; 7) 
управление золотовалютными резервами, включая валютные интервенции; 8) операции с 
ценными бумагами на открытом рынке; 9) импорта и экспорта капитала [5].  

В 2014 г. банковская система Украины, как и вся экономика, находится под влиянием 
системного кризиса, который вызван инверсионным типом рыночной трансформации, 
объединенным с глобализационными процессами. Системный кризис привел к тому, что 
Украина не построила своего внутреннего рынка, не создала соответствующего 
потребительского и производственного спроса и предложения, не удовлетворила базовые 
потребности населения, а сразу в значительной части приспособилась к фрагментам внешних 
рынков в роли сырьевого придатка [6, с. 8].  

Так, абсолютный размер финансового результата банков Украины, который 
представляет собой один из основных показателей любого субъекта предпринимательской 
деятельности, за результатами 9 мес. 2014 г. составил  «минус» 10.6 млрд. грн., хотя еще по 
результатам 2013 г. он был положительным – 1,4 млрд. грн., и абсолютное большинство 
банков (160) имели положительное значение этого показателя. 

Удельный вес кредитов юридических или физических лиц в структуре кредитного 
портфеля свидетельствует об ориентации банков на кредитование предпринимательского 
сектора или населения. По состоянию на 01.01.2014 г. доля кредитов предприятий в среднем 
по банковской системе Украины составила 82% (на 01.01.2013 р. – 81%). Отсутствие или 
незначительная доля населения в кредитном портфеле может свидетельствовать о нежелании 
банков кредитовать розничный рынок.  

Кредитный портфель в целом за 2013г. вырос на 105 млрд. грн., или на 15% (за 2012 г. 
соответственно сократился на 119 млрд. грн., или на 15%). По состоянию на 01.10.2014г. 
кредитный портфель депозитных корпораций увеличился еще на 80 млрд. грн. или на 14,8%. 
В первую очередь увеличились остатки кредитов, выделенных нефинансовым корпорациям в 
иностранной валюте, однако исключительно за счет курсовой переоценки активов. Кредиты 
сектору некоммерческих корпораций продолжают оставаться приоритетными в структуре 
кредитов, выделенных банками резидентам Украины - 76.3%, або 756.9 млрд. грн. 

Динамика вкладов населения в 2014 г. является ярким свидетельством 
непривлекательности банковской системы с точки зрения розничного клиента. В ІІІ квартале 
2014 г. динамика депозитов резидентов формировалась на фоне высокого уровня 
неопределенности перспектив экономического развития, в результате чего наблюдалось 
уменьшение остатков на депозитных счетах домашних хозяйств. Одновременно произошел 
прирост депозитов некоммерческих корпораций. Поэтому в целом по состоянию на 
01.10.2014г. остатки на депозитных счетах резидентов составили 665,3 млрд. грн., 
увеличившись только на 2,6% в годовом исчислении (646,7 млрд. грн по состоянию на 
01.10.2013 г.), но уменьшившись по сравнению с началом 2014г., когда на депозитных счетах 
находилось почти 670 млрд. грн. 

Депозиты сектора домохозяйств продолжают занимать наибольшую часть в структуре 
депозитов резидентов - 61.6%. С начала года депозиты домашних хозяйств сократились на 
7,2%. На динамику депозитов оказали влияние следующие факторы: уменьшение реальной 
заработной платы, высокий уровень индекса потребительских цен и девальвация 
национальной валюты. 

НБУ на сегодня пытается стабилизировать денежно-кредитный рынок, принимая 
соответствующие нормативно-правовые акты. Вот только некоторые из них, которые 
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касаются сбережений населения, попыток обуздать падение курса национальной валюты и 
ужесточения требований к коммерческим банкам: 

Постановление Правления НБУ от 17.11.2014 г. № 723, которым внесены изменения в 
инструкцию о порядке регулирования деятельности банков [7]. Этими изменениями 
минимальный размер регуляторного капитала банков повышается до 500 млн. грн. 

Постановление Правления НБУ от 20.11.2014 г. № 734 [8] об урегулировании 
ситуации на валютном рынке Украины, которым устанавливается срок расчетов по 
операциям экспорта-импорта в 90 календарных дней. Также устанавливается требование 
обязательной продажи на межбанковском валютном рынке поступлений в иностранной 
валюте из-за границы в размере 75% поступлений. 

Постановление Правления НБУ от 08.10.2014 г. № 643 [9] относительно кредитования 
Национальным банком Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и т.д.  

Однако усилия НБУ пока не имели эффекта - курс национальной валюты продолжает 
падать, а население не спешит возвращать деньги на банковские счета, а предприниматели 
уменьшают объемы взятых кредитов. 

Анализ состояния банковской системы Украины даже до начала кризиса 2014 г. 
свидетельствует о том, что украинские банки предпочитают работать с юридическими 
лицами. Население может накапливать свои средства в основном на депозитных счетах, а 
получение кредита все больше становится недоступным вследствие высоких процентных 
ставок и нестабильной макроэкономической ситуации. Таким образом, такая 
институциональная единица, как население, практически выбывает из инвестиционной 
деятельности. 

На заседании Совета Национального банка в сентябре 2014 г. утверждены Основы 
денежно-кредитной политики на 2015 год [10], основным направлением которых является 
снижение прироста индекса потребительских цен. Предполагается комплекс 
стабилизационных мер по таким направлениям: обеспечение бесперебойного осуществления 
платежей и своевременной выплаты обязательств перед вкладчиками, создание стимулов для 
возвращения денежных средств в банковскую систему, стабилизация валютного рынка.  

С точки зрения населения эти меры приемлемы для возвращения вкладов на 
депозиты, однако в этом документе не предусматривается усиление позиций населения как 
участника институциональной структуры финансирования инвестиций.  

Учитывая все большее значение, которое уделяется физическим лицам в развитых 
странах, как равноправному участнику инвестиционного обеспечения экономического 
развития, необходимо изучить опыт других стран по разработке мер стабильности 
банковской системы, укрепления доверия к ней и увеличения доходов населения.  
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Соціальна статистика, що досліджує кількісну характеристику структури суспільства, 
життя і діяльності людей, а також їх взаємовідносини, є однією з провідних галузей 
статистичної науки, яка дозволяє виявити і виміряти основні закономірності в побудові 
соціально орієнтованої економіки. 

Таким чином, побудова певних соціальних індикаторів, які в змозі сигналізувати про 
ті чи інші зміни й процеси в соціальній сфері, а також здатність оцінювати стан та розвиток 
зазначеної сфери відповідно до умов мінливості економіки, в тому числі із урахуванням 
кон'юнктури світових ринків, має забезпечуватися статистичним супроводом. 

Окремі аспекти статистичного вивчення споживання продукції населенням України 
висвітленні у працях провідних українських статистиків: С.С. Герасименка, А.В. Головача, 
А.М. Єріної, Р.О. Кулинича, І.Г. Манцурова, В.С. Михайлова, Н.О. Парфенцевої та інших 
провідних вчених. 

Рівень споживання, його динаміка і структура становлять найважливіші елементи 
життя населення. З 1991 року діє Закон України «Про захист прав споживачів» [1]. Статтею 
четвертою другого розділу цього закону передбачено, що споживачі під час придбання, 
замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для 
задоволення своїх особистих потреб мають право на: 

1) захист своїх прав державою; 
2) належну якість продукції та обслуговування; 
3) безпеку продукції; 
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її 

кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 
5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків 

продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону; 
6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом 

порушених прав; 
7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). 
Стаття 5 цього закону регулює захист прав споживачів, які можуть вільно обирати 

продукцію, а також гарантує придбання або одержання продукції іншими законними 

http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=11011066�
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=11011066�
http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=8804895�
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способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і 
життєдіяльності. Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства 
про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, органи, що здійснюють 
державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші державні органи, органи місцевого 
самоврядування згідно із законодавством, а також суди. 

Зважаючи на процес економічного кругообігу (активи – виробництво – утворення 
доходу – розподіл доходу – перерозподіл доходу – споживання), споживання є заключним 
етапом відтворювального процесу. Виробництво і споживання активно взаємодіють між 
собою, оскільки основне завдання виробництва – забезпечити населення всіма видами 
товарів та послуг. 

Розрізняють проміжне і кінцеве споживання. Використання товарів та послуг для 
забезпечення виробництва є проміжним споживанням. До складу проміжного споживання 
також включаються матеріальні продукти і матеріальні послуги, витрати підприємств та 
організацій, що здійснюються в інтересах виробництва, нематеріальні послуги. Кінцеве 
споживання продуктів та послуг є сумою витрат на приватне споживання домашніх 
господарств, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, та 
державних установ [2]. Таким чином, кінцеве споживання і є, власне, споживанням 
населення.  

У СНР на макрорівні узагальнюючим вартісним показником споживання є витрати 
домашніх господарств на кінцеве споживання, що відбиваються на рахунку використання 
наявного доходу і, що включають витрати на:  

1) кінцеве споживання домашніх господарств (резидентів і нерезидентів) на 
економічній території країни, що охоплюють:  

 витрати на придбання споживчих товарів (крім будинків, квартир, покупки 
будматеріалів власниками осель, цінностей);  

 витрати на оплату споживчих послуг (побутових, пасажирського транспорту, 
зв'язку, житлово-комунального господарства, туристично-екскурсійних, освіти, культури, 
охорони здоров'я, санаторно-курортних, фізичної культури і спорту, правового характеру) і 
фінансових послуг (банків, страхових компаній, організацій з проведення лотерей);  

 кінцеве споживання товарів і послуг за рахунок доходів, отриманих у 
натуральній формі в рахунок оплати праці; 

 споживання товарів і послуг, вироблених для власного кінцевого споживання 
домашніми господарствами в некорпоративних підприємствах (сільськогосподарської 
продукції, виробленої в селянських, фермерських господарствах і особистому підсобному 
господарстві населення, і житлових послуг, вироблених для власного споживання 
власниками осель). 

2) придбання споживчих товарів та послуг домашніми господарствами-резидентами 
за кордоном; 

3) придбання споживчих товарів та послуг домашніми господарствами-нерезидентами 
на економічній території країни. 

Іншим узагальнюючим вартісним показником споживання виступає фактичне кінцеве 
споживання домашніх господарств, що відбиває реальну величину, яка забезпечується як за 
рахунок наявного доходу, так і за рахунок соціальних трансфертів в натуральній формі, що 
надаються населенню органами державного управління і некомерційними організаціями, 
обслуговуючими домашні господарства. Величина фактичного кінцевого споживання 
відображається на рахунку використання скоригованого наявного доходу. Даний рахунок 
характеризує розподіл скоригованого наявного доходу на фактичне кінцеве споживання і 
заощадження. 

До основних джерел інформації, що характеризують добробут населення й 
домогосподарств та становлять інформаційну базу щодо споживання населення, належать:  

 система національних рахунків (СНР); 
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 річний баланс грошових доходів і витрат населення; 
 вибіркові обстеження умов життя домогосподарств. 
За даними фінансової статистики баланс грошових доходів і витрат населення 

визначає співвідношення у витратах населення на купівлю товарів і послуг й на 
заощадження.  

На базі даних вибіркового обстеження бюджетів домашніх господарств будуються 
натуральні і вартісні показники споживання в розрахунку на душу населення і на споживчу 
одиницю; вивчаються структура, динаміка і диференціація споживання. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 листопада 1998 року №1725 
«Про проведення обстеження умов життя у домогосподарствах» Держкомстатом з 01 січня 
1999 року запроваджено вибіркове обстеження умов життя домогосподарств, яке 
здійснюється на постійній основі і відповідає міжнародним стандартам [3]. 

Вибіркова сукупність репрезентує все населення України, за виключенням 
військовослужбовців строкової служби, осіб, що знаходяться в місцях позбавлення волі, осіб, 
що постійно проживають у будинках-інтернатах, будинках для осіб похилого віку, а також 
маргінальних прошарків населення. Крім того, при формуванні вибіркової сукупності були 
також виключені території, які не можуть обстежуватися в зв’язку з радіоактивним 
забрудненням (зони відчуження та обов’язкового відселення). 

У 1999-2003 роках обстежувалися лише мешканці сімейних гуртожитків, однак, 
починаючи з 2004 року в обстеженні беруть участь мешканці усіх типів гуртожитків 
(сімейних, студентських тощо).  

Вибіркова сукупність була сформована в усіх областях, Автономній Республіці Крим, 
мм. Києві та Севастополі з використанням процедури відбору з ймовірністю, пропорційною 
розміру (чисельності населення).  

У 2012 році в Україні взяли участь в обстеженні 10,5 тис. домогосподарств (82,5% 
відібраних адрес за виключенням нежитлових помешкань). 

В основу дослідження диференціації домогосподарств за рівнем матеріальної 
забезпеченості, починаючи з 2007р., покладені такі критерії як показники грошових та 
загальних доходів. 

Грошові доходи – складаються із суми грошових та натуральних (у грошовій оцінці) 
надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці (за виключенням 
прибуткового податку та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності 
та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та 
інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього 
майна, худоби, продукції особистого підсобного господарства та продуктів, отриманих у 
порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальної допомоги (пільг та субсидій готівкою 
на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, компенсаційних виплат за 
невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян тощо), грошової допомоги від родичів та інших осіб, а також інших 
грошових доходів. 

Загальні доходи – складаються з грошових доходів, а також вартості спожитої 
продукції, отриманої з особистого підсобного домогосподарства (за винятком поточних 
витрат на її виробництво), в порядку самозаготівель, суми безготівкових пільг та субсидій на 
оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, суми безготівкових пільг на 
оплату телефону, проїзду у транспорті, на оплату товарів та послуг з охорони здоров’я, 
туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, вартості подарованих родичами та 
іншими особами продовольчих товарів. 

Сукупні ресурси у домогосподарств формуються із загальних доходів, а також суми 
використаних заощаджень, приросту в обстежуваному періоді позик, кредитів, боргів, узятих 
домогосподарством, а також повернених домогосподарству боргів. Цей показник відображає 
потенційні ресурси домогосподарства, які населення може використати для споживання 
матеріальних благ та послуг й для заощадження.  
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Процес розшарування суспільства різко загострилася у зв'язку з переходом до 
ринкових умов господарювання, що зумовило впровадження у статистичну практику блоку 
показників, які широко використовуються в міжнародній статистичній практиці для аналізу 
соціально-економічної диференціації населення. 

Для аналізу нерівності в економічному становищі будується розподіл населення за 
рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів, який дає можливість здійснювати 
порівняльну оцінку добробуту окремих груп населення. Особлива увага при цьому 
приділяється низькодохідним соціальним групам, оскільки такий підхід вивчення необхідний 
для вироблення цілеспрямованої соціальної політики держави.  

В табл. 1 наведені дані середньодушових еквівалентних загальних доходів населення 
України за 2005-2012 рр. [3]. 

Таблиця 1 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів1 

Розподіл населення (%) 
за рівнем 

середньодушових 
еквівалентних загальних 
доходів у місяць, грн. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

до 480,0 64,1 51,9 9,3 2,5 1,9 0,7 0,2 0,3 

480,1–840,0 35,9 48,1 45,1 21,2 17,1 8 5 3,1 

840,1–1200,0 … … 45,6 32,1 32 26 18,7 12,9 

1200,1–1560,0 … … … 21,1 22,1 27 26,7 23,9 

1560,1–1920,0 … … … 11,2 12,5 16,4 20 21,1 

1920,1–2280,0 … … … 11,9 14,4 21,9 29,4 14,4 

2280,1–2640,0 … … … … … … … 9,4 

2640,1–3000,0 … … … … … … … 5,6 

3000,1–3360,0 … … … … … … … 3 

3360,1–3720,0 … … … … … … … 2,2 

понад 3720,0 … … … … … … … 4,1 

За даними табл. 1 видно, що у 2012 р. майже у 60% населення України 
середньодушові еквівалентні загальні доходи у місяць були в розмірі 1200-2280 грн., у 15 % 
населення – на рівні 2280-3000 грн., у 16,3 % населення – в межах до 480-1200 грн., тоді як 
середньорічний розмір прожиткового мінімуму за даними Державної служби статистики 
України у 2012 р. становив 1042,4 грн. у середньому на одну особу в місяць. 

У 2012 р. майже 87 % сукупних ресурсів домогосподарств споживалися, тобто 
заощадження населення становило лише 13%. Тим більше, витрати на продукти харчування 
та безалкогольні напої у 2012 р. становили 50,2 % усіх споживчих сукупних витрат. 

Споживані населенням товари задовольняють різні потреби. За ступенем їх 
значимості вони поділяються на товари першої необхідності (продукти харчування, житло та 
ін.), товари, менш необхідні (книги, телевізори, пральні машини тощо), предмети розкоші 
(делікатесні продукти харчування, модний одяг, ювелірні вироби, дорогі меблі та ін.). 

За вибірковим обстеженням умов життя домогосподарств споживання продуктів 
харчування у домогосподарствах визначається як середньодушове споживання продуктів 
харчування за місяць в натуральних одиницях виміру (кг, шт). При розрахунках цього 
показника спожиті продукти харчування перераховуються в первинний продукт, наприклад, 
масло тваринне – в молоко, ковбаса – в м’ясо. До спожитих продуктів харчування віднесені 
спожиті продукти, які були у звітному періоді куплені, отримані з особистого підсобного 
господарства, від самозаготівель (на полюванні, рибалці, у лісі тощо), а також отримані в 
подарунок та з інших джерел.  
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Динаміка споживання продуктів харчування в домогосподарствах за період 2000-
2012 рр. наведена на рис.2. 

Як свідчать дані рис. 2, найбільш споживаними продуктами харчування серед 
населення України є молочні продукти харчування, яйця, овочі, хлібні вироби та картопля. 
Такий набір продуктів становить споживчий кошик харчування населення України. 

 
Рис. 2. Динаміка споживання продуктів харчування в домогосподарствах  

за період 2000-2012 рр. 
 

У світі існує два види споживчих кошиків – соціальний, який враховує культурні 
потреби населення, та фізіологічний – необхідний для фізичного виживання людини. В 
українському наборі товарів та послуг культурні потреби передбачені, про що свідчить 
відповідна глава Постанови Кабінету Міністрів України «Послуги культури» [4]. Таким 
чином, держава має враховувати (де-юре вона й враховує) естетичні потреби українців: похід 
до кіно, театру, музею раз на місяць тощо. Однак споживчий кошик українця не витримує 
порівняння ні з яким іншим європейським аналогом. Практично у всіх країнах Європи у 
споживчий кошик входять алкогольні напої та тютюнові вироби. У Великобританії – навіть 
комп’ютерні ігри, шампанське, пиво, MP3-плеєр, акустична гітара, витрати на садівника, 
перелік товарів для дому, включаючи дверні ручки. Французи у свій споживчий кошик 
заклали витрати на відвідування перукарні, придбання лаків для волосся, гелів для душу (в 
українському кошику засоби гігієни представлені лише 76 кусками мила й 17 тюбиками 
зубної пасти на рік), апарати для виправлення зубів, оренду автомобілів, проїзд на таксі (в 
українському кошику враховано лише 524 поїздки в міському громадському транспорті та 95 
в приміському на рік), кошти на їжу для котів та собак. 

Вміст споживчого кошика пересічного українця на 2014 рік регулюється 
Постановою Кабінету Міністрів України N 656 від 14.04.2000 р. [4]. Слід зазначити, що, 
згідно з законодавством України, він має переглядатись кожні 5 років, адже змінюються 
ціни, економічна ситуація і загалом смаки споживачів. Натомість, споживчий кошик 
України не переглядався з 2000 року.  

Проведений аналіз сукупних ресурсів домогосподарств та їх витрати на першочергові 
споживані товари та послуги, дозволяє зробити висновки, що споживчий кошик українця є 
більш фізіологічним, ніж соціальним, оскільки найбільша частка усіх витрат населення 
становлять витрати на продукти харчування. З цієї точки зору, найважливішим аспектом 
статистичного вивчення споживання продукції населенням України слугує аналіз рівня 
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забезпечення населення необхідними товарами та послугами, аналіз пропорційності 
розподілу доходів (витрат) між окремими групами населення та оцінювання показників 
бідності населення, що є найбільш важливими блоками модельного набору соціальних 
індикаторів рівня життя населення. 
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С 2004 года Украина участвует в «Европейском социальном исследовании» - 
многолетнем сравнительном исследовании изменений установок, взглядов, ценностей и 
поведения населения Европы. Согласно результатам пятой волны, украинцев характеризует 
высокая приверженность безопасности, конформности, обогащению, власти, традициям. 
Открытость для перемен нашим соотечественникам практически не свойственна в 
противоположность потребности в государственной защите, консерватизму и 
безынициативности. Более того, по показателю «волонтерская деятельность» Украина заняла 
одно из последних мест [1]. В современных реалиях такие результаты кажутся абсурдными, 
несмотря на авторитетность организации-исполнителя. А ведь речь идет о национальном 
менталитете, который исследователи считают одним из самых жестких институциональных 
факторов. Иными словами, в Украине сложилась уникальная ситуация, которая 
предоставляет возможность изменить глубинное институциональное строение 
экономической системы, придав импульс ее развитию. 

Многообразие исследований вопросов менталитета является одной из причин 
актуальности данной работы. Особенности национального менталитета исследовали М. С. 
Грушевский, Г. С. Сковорода, Ю. М. Афанасьев, Ю. В. Бромлей, Л. М. Гумилёв, А. Я. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8�
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/page�
http://ukrstat.gov.ua/�
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-2000-%D0%BF�
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Гуревич, М. Т. Юрий. Одним из наиболее интересных новейших исследований являются 
работы Н. В.   Терещенко, которая изучает влияние ментальной доминанты на систему 
мотивов социально-экономического поведения украинцев как субъектов рынка [2]. Однако 
большинство исследователей особо подчеркивают устойчивость, жесткость 
мировоззренческой матрицы экономических агентов. И тем сложнее объяснить с точки 
зрения существующих работ современную ментальную турбулентность украинцев. 

Целью данной работы является оценка фрактальности и определение динамических 
траекторий национального экономического менталитета как фактора развития 
институциональной экономической системы Украины. 

В переводе с французкого «mentalité» означает направление мыслей, то есть 
экономический менталитет – это внутренний устойчивый фрейм, предпосылка для принятия 
экономического решения, включающий знания и ценностные установки по отношению к 
базовым экономическим категориям – труду, собственности, богатству, потреблению. 
Классик институциональной экономики, Дуглас Норт, определяет менталитет как 
субъективное восприятие экономическим агентом объективных экономических условий, 
которое определяет его выбор [3]. Современные исследователи вопроса определяют 
экономический менталитет как: специфику отношения к труду, как главной обязанности и 
потребности человека», и нравственные стимулы; исторически сложившееся долговременное 
умонастроение, единство сознательных и бессознательных ценностей, норм и установок в их 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом воплощении; иерархию идей, оценок, 
воззрений на экономическую деятельность, как относительно целостную и устойчивую 
совокупность навыков духа, реализуемых в хозяйственной трудовой жизни; совокупность 
наиболее распространенных среди экономических агентов осознанных и неосознанных 
экономических представлений, ценностей и установок [4].  

Концепция экономического менталитета нашла развитие и на микроэкономическом 
уровне. Г. Б. Клейнер описывает внутреннюю среду фирмы как совокупность семи базовых 
внутренних функциональных подсистем: ментальной, организационно-культурной, 
институциональной, когнитивной, имущественно-технологической, имитационной и 
исторической. По мнению Г. Б. Клейнера, фирма является активным субъектом процессов 
формирования экономического менталитета, формируя собственные «ментальные модели, 
культурные образцы, институциональные нормы, знания, товары и услуги, заимствованные 
извне и из собственной истории «кейсы»» [5].  

М.А. Румянцев подчеркивает связь аксиом хозяйственного поведения с религиозными 
мировоззрениями в современных условиях: «Оценки субъектом смысла экономической 
деятельности, его ценностные установки и ограничения по отношению к труду, 
собственности, богатству, бедности, потреблению и накоплению первоначально 
осуществлялись в рамках этики мировых религий… Выделение в дальнейшем этики труда, 
этики предпринимательства и профессиональной этики не привело к их обособлению от 
религиозных идеалов. Любые виды профессиональной или деловой этики производны от 
доминирующей в обществе системы ценностей, в последней же - сообразно особенностям 
эпохи - так или иначе высвечивается религиозный архетип личности, народа, цивилизации» 
[6].  

Для достижения целей данной работы представляется целесообразным использовать 
следующее определение. Экономический менталитет - это «неформальный мета- или пра- 
институт, содержащий в себе всю генетическую информацию, обеспечивающую социальное 
воспроизводство общества данного типа, направленность его институциональных 
изменений» [7].  

Следовательно, изменение экономического менталитета как неформального института 
представляется крайне сложным, слабо управляемым и непредсказуемым заданием. С другой 
стороны, сам экономический менталитет является одним из мощных факторов изменения 
институциональной траектории экономической системы. «Механизм институциональных 
изменений запускается путем объединения внешних изменений и внутреннего накопления 



 82

знаний у субъекта институциональных изменений. Эти внешние и внутренние условия 
изменений отражаются в мысленных (ментальных) конструкциях действующих лиц [ 3, с. 8]. 

Однако при наличии плюрализма ментальных доминант, речь идет не об изменении 
национального менталитета, а о раскрытии и использовании разных его особенностей. В 
большой мере это касается Украины и объясняет противоречивость упомянутых выше 
социальных опросов. 

Фрактальность  национального экономического менталитета предполагает наличие 
групп экономических агентов с различными ценностными установками по отношению к 
базовым экономическим категориям. Чем больше таких групп специальных интересов, 
характеризующихся принципиально различным экономическим менталитетом, чем 
многообразнее и сильнее их влияние, тем более институционально открытой является 
экономическая система.  

В современных условиях отечественная институционально-экономическая система 
характеризуется высоким уровнем фрактальности. Одной из причин фрактальности 
украинского менталитета исследователи называют особенности исторического развития 
Украины,  «поскольку отдельные части современной ее территории в разные исторические 
эпохи входили в состав различных государственных образований (Киевская Русь, Галицко-
Волынское княжество, Великое Литовское княжество, Польское королевство, Московское 
царство, Казацкое государство, Речь Посполитая, Российская империя, Австро-Венгерская 
империя, УНР, ЗУНР, СССР и т.д.). Все это не могло не оставить исторический след в 
экономической ментальности и поведенческих мотивах украинского народа» [2]. 

Экономический менталитет украинцев различается по географическому признаку, и 
речь идет не только о Востоке и Западе, но и об отличии экономических поведенческих 
фреймов  южных, западных, центральных и северных регионов. Крайне 
дифференцированный уровень урбанизации, плотности населения, природно-климатические 
условия привели к тому, что в Украине сформировался определенный ментальный 
плюрализм. 

Кроме  того, глубокий поведенческий разрыв существует между экономически 
активными поколениями: 50-60-летними украинцами, начинавшими работать в СССР; 30-40-
летними предпринимателями, работавшими в условиях «сырых» рыночных институтов; и 
20-30-летними экономическими агентами, активными участниками процессов глобализации. 

Эффективное управление экономической системой, в том числе ее 
институциональной составляющей, предполагает использование особенностей в качестве 
конкурентных преимуществ. Ментальная фрактальность украинской институциональной 
среды с одной стороны, создает опасность развития через «эффект бутылочного горлышка». 
В этом случае экономическая система мультипликативно воспроизводит закрепившиеся в 
результате случайных или незначительных событий неэффективные институциональные 
состояния до тех пор, пока не возникнет новая ситуация, способствующая эволюции. С 
другой стороны, многообразие ментальных моделей, подвижность институциональных 
фреймов позволит украинцам быстрее интегрироваться в активно развивающуюся 
глобальную институциональную систему. 

Источниками информации об особенностях национального экономического 
менталитета являются социологические исследования и анализ социально-культурных 
текстов. В частности, можно выявить следующие ментальные доминанты экономического 
поведения украинцев. 

Отношение к труду. Жизненный успех украинцы связывают прежде всего с частной 
жизнью, а не с профессиональной деятельностью. В рейтинге требований к желательной 
работе, такой критерий как «Предоставляет возможность профессионально расти, 
совершенствоваться» делит пятое и шестое место с характеристикой «Не слишком 
утомительная» [8]. Одновременно украинцам характерна работа в авральном режиме, 
готовность к чрезвычайным условиям. Возможно, этой ментальной особенностью можно 
объяснить экономические успехи советского времени, когда экономические цели принимали 
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форму планов-пятилеток, причем в дальнейшем сроки их выполнения значительно 
уменьшались. В связи с этим представляется целесообразным возрождение института 
общенациональных проектов. Подтверждением эффективности такого подхода можно 
считать подготовку и проведение Украиной «Евро-2012».  

Еще одной неоднозначной особенностью отношения украинцев к труду является 
ориентация на неэкономические стимулы, восприятие экономического процесса как 
преимущественно коллективного, сформировавшиеся в советский период. С одной стороны, 
это обусловливает слабую мотивации к труду, преобладание модели исполнительного 
работника с заниженными потребностями, приспособленческие экономические установки в 
ущерб ориентации на развитие, карьерный и профессиональный рост и  самостоятельную 
деятельность: «Из социализма в сегодняшний день перешли небрежность, халтура, лень. А 
традиционное украинское «свободолюбие» и самоволие в экономической плоскости 
перерастают в производственную анархию, в неподчинение начальнику» [9]. С другой 
стороны, при таком институциональном устройстве «человек и его труд оцениваются 
неизмеримо выше, чем институционализированные факторы хозяйства - право частной 
собственности, имущество, богатство и капитал» [6]. Кроме того, из-за преобладания 
неэкономичных факторов, отечественные  экономические агенты могут получить 
конкурентное преимущество в эпоху информационного, быстро меняющегося мира. 

Отношение украинцев к богатству и собственности также неоднозначно. Во-
первых, распространено внеэкономическое восприятие богатства. Это обусловлено с одной 
стороны, древним православным восприятием его как "греховного",  вторичного блага по 
сравнению с благами вечными: «Добрó éсть богáтство, въ нéмже н� ́сть гр�хá, и злá» 
(«Хорошо богатство, в котором нет греха и зла») [10]. С другой стороны, современные 
украинские реалии свидетельствуют о том, что в отечественной экономической системе 
преобладает получение не инновационной ренты, а ренты власти, основанной принуждении 
другого агента, являющегося объектом власти, нести издержки в свою пользу [11]. 

Во-вторых, «богатство и собственность в украинской ментальности подлежат 
нравственному суждению с позиций праведности – неправедности» [9]. Следовательно, в 
случае признания «неправедности» собственности возникают угрозы институту частной 
собственности в целом. 

В-третьих, демонстрация богатства становится особым аспектом экономического 
поведения. По данным информационно-аналитической группы AutoConsulting, в 2011 году 
Украина вошла в тройку лидеров по количеству проданных машин класса люкс,  в 2012-м 
продажи в Украине сегмента luxury (марок Rolls-Royce, Maybach и Bentley) стоимостью от $ 
500 тыс., выросли  в 1,5 раза и их пик пришелся на годы глобального экономического 
кризиса Британец Мартин Нанн, гендиректор международной пиаркомпании Whites 
Communication рассказывает как однажды ему пришлось помогать молодому киевлянину 
толкать его дорогой спортивный Porsche, потому что у того не было денег на бензин [12]. 

Склонность к жизни не по средствам свойственна в Украине не только обычным 
экономическим агентам, но и стране в целом. Рост государственного долга уже  не вызывает 
обеспокоенности не только у рядовых граждан, но даже не становится предметом модных в 
Украине политических дискуссий.  

Более того, традиция «видимости, иллюзии» переносится на другие важные 
экономические институты – экономические реформирование, профессиональное 
образование, конкуренцию, государственный контроль. Институциональные иллюзии 
становятся наиболее характерной чертой развития национальной экономической системы, и, 
скорее всего, в условиях внешнего финансирования и контроля (ЕБРР, МВФ), эта 
институциональная тенденция будет только усугубляться. В. Магун в исследовании 
подчеркивает, что “Украина, Россия, Литва и остальные постсоветские республики 
значительно опережают [другие европейские] страны по тому компоненту, где в фокусе 
богатство и власть над людьми, но не демонстрация своих способностей” [12]. 
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Потребление. На фоне глобального консьюмеризма, отечественные потребители 
обладают рядом очень характерных особенностей. М. Красильникова объясняет их 
следующим образом: «Люди притащили из советского прошлого навыки бедняков. А как 
может продемонстрировать свой социальный статус бедный человек? Тем, что он хорошо 
поел и красиво оделся» [12]. Национальная изобретательность и стремление повысить свой 
социальный статус посредством материальных атрибутов привели к тому, что, по данным 
Украинского национального комитета Международной торговой палаты, 48 % украинской 
молодежи осознанно покупают подделки известных брендов на рынке [12]. И поскольку 
институциональный спрос подчиняется общерыночным законам и тенденциям, 
востребованными в Украине являются и «подделки» экономической свободы, защиты прав 
собственности и других рыночных институтов. 

Экономическая власть. Как уже отмечалось, традиционно власть в Украине является 
основным источник экономической ренты. Для захвата ренты власти экономические агенты 
создают аналог «инновационных кластеров» - группы специальных интересов, обладающих 
сходными экономическими стимулами. В результате формируется  клановое мышление, в 
том числе государственное, и олигархическая структура экономики с высоким уровнем 
концентрации. Кроме того, украинцам не присуща доминанта закона, институциональная 
норма легализма. Отсюда – высокий уровень теневой экономики, которая является 
альтернативой инновационной деятельности и государственному регулированию. 

Предпринимательство. Двойственность развития этого экономического института 
проявляется в том, что глубинные национальные ментальные установки предопределяют 
высокий потенциал развития малого и среднего бизнеса в Украине. Сообразительность, 
хитрость, хозяйственность, креативность, многоплановость мышления создают предпосылки 
успешности национального предпринимательства. Однако поговорки «якось воно буде», 
«маємо те, що маємо» ярко иллюстрируют свойственную нам нерешительность, 
неуверенность в своих силах, непоследовательность. 

Таким образом, динамичность и непредсказуемость современной экономической 
среды обусловливают возможность использования фрактальности экономического 
менталитета в качестве национального конкурентного преимущества, фактора 
экономического роста. Создание механизмов управления динамикой ментальных доминант 
экономических агентов позволит определять эффективную траекторию институционального 
развития Украины. 
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At the present stage in the system of measures on overcoming the crisis of AIC in Ukraine 
and providing its effective development integration and cooperation take the special place, they 
combine the personal, collective and social interests, create real conditions for better economic 
development. In conditions of extreme limitations of state financial resources they are practically 
the only measures on improvements of the capital concentration in production sphere in the context 
of stabilization of economic development and the efficiency improvement of the AIC. Namely 
integration and cooperation are able to ensure the activities coordination of its various areas in a 
single economic system, streamlining production relations and financial relations, increasing 
priority of agricultural producers, harmonizing economic interests of all partners. 

All of the above makes integration and cooperation as significant phenomena and 
determines their objective necessity. It is not occasional that they are quite widespread almost in all 
developed countries. 

The problems of integration and cooperation in the AIC are considered in scientific works of 
modern scientists - economists, including: V.Ja. Ambrosov, P.T. Sabluk, V.Ja. Mesel-Veselyak, 
V.V. Zinovchuk, A.S. Kudinov, V.G. Andriychuk, I.N. Burobkyn, V.V. Goncharenko, V.F. 
Horbonos, O.D. Hudzynskiy, O.V. Krysalniy, I.I. Lukinov, P.M. Makarenko, M.I. Malik, L. Yu. 
Melnyk, L.V. Moldovan, O.M. Onishchenko, A.O. Panteleymonenko, N.F. Pavlenchyk, O.A. 
Radionova, A.F. Savchenko, I.G. Ushachov, M.I. Khorunzhiy, I.I. Cherven, G.V. Cherevko, V.M. 
Yatsenko etc . However, a number of problems associated with the investigated phenomenon, still 
remains unresolved. The interpretation of categories of integration and cooperation is still 
controversial and unsolved theoretically and methodologically. There are no universally recognized 
methodological approaches to the assessment of the efficiency of integrated and cooperative 
formations as well as to their composition and construction of economic relations. In the opinion of 
V. Ya. Ambrosov the cooperation and integration should be considered as a socio-economic 
category that needs a comprehensive scientific analysis of basic causation factors of phenomena and 
processes based on dialectical methods that make it possible not only to know the process in the 
origin and development in general, but also specific forms of its manifestation in the diversity and 
complexity of the relationships between subjects of integration [1 P. 115-116]. 

The article aims to determine the theoretical principles of development intensification of 
integration and cooperation in agro-industrial complex. 
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Integration, in fact, is an objective economic process based on the division and cooperation 
of social labor for the purpose of more effective development of all integrated structures. By 
building the organizational and economic mechanism of integration it is necessary to follow such 
principles: 

- voluntariness of partners choosing and economic feasibility, which allow to optimize the 
integrated formation composition; 

- integration "from below", that is the association on the initiative of economic subjects 
without pressure from management structures; 

- state influence on the integration process only by creating economic conditions that ensure 
its effectiveness, or on the basis of participation of governments as an equal partner of the 
association; 

- organizational integrity of integrated structures with common strategies and tactics, goals 
and tasks of development; 

- determination of top level and priority directions of improvement of integrated formation; 
- equal economic conditions for all participants of integration; 
- association of not only organizational and economic structures, but also their capitals, 

collective management of the property, which increases the interest and responsibility of each 
partner; 

- involvement in the integration process of commercial capital, which provides obtaining 
investment. 

V.G.Andriychuk under the term agro-industrial integration understands organizational 
combination of agricultural technology associated with it industrial production in order to obtain the 
final product from agricultural raw materials and achieve greater economic benefits through a 
mutual material interests and responsibilities of all participants of agro-industrial production for the 
outcomes of management [8 p.402]. 

Integrated formations should control the price ratios, production quotas, the channels of  
finished products off-load, solve problems of  advance payments of acquisition by enterprises 
working capital in times of crisis, strengthening and expanding raw material zones of factories, 
effective implementation of the output. 

In determining the feasibility of a particular integrated structure primarily should be 
considered: firstly, the technologies; secondly, indicators of financial stability of participants; 
thirdly, the degree of mutual significance of enterprises. Thus for technology assessment the 
following indicators can be used: quality and assortment of produced products, its export capacity, 
degree of depreciation of fixed assets, the level of capacity utilization, profitability of geographic 
distribution of companies. From financial indicators of partners of integrated formation, first, it is 
advisable to select those that are the most important to assess the prospects of functioning 
association in the in market conditions - coefficients of financial stability, solvency and liquidity; 
value of accounts payable, the need for financial recovery and required for this amount of money. 
The business entrepreneurial activity of partners the future forming in the market should be taken 
into account.  

Also it is noteworthy the cooperation of all participants of agro-industrial production and 
trade within the local market in such integrated systems as agricultural company. Their activities 
allow avoiding price pressure on crop production and animal husbandry by processing enterprises 
and trading while achieving effective outcome. 

The agricultural service milk cooperative – is a cooperative formed by association the 
natural or legal persons for off-load of milk and production of its processing through the 
cooperative, purchased inputs, use of cooperative technology services to the extent and in the 
manner prescribed by the charter or regulations of intraeconomic activities to reduce costs or 
increase revenues of members of the cooperative to protect their economic interests. 

Cooperation is a means to protect the economic interests of small producers, because 
combining them into cooperatives makes it possible: to reduce the number of middlemen in the 
marketing chain; to establish cooperation with processing enterprises; to improve product quality; to 
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carry out processing of raw materials, which increases the cost of production; to use appropriate 
technologies to maintain product quality over a long period; to buy different resources at wholesale 
prices; to obtain credit; to coordinate cooperation and to participate in state and local programs that 
aimed at supporting the project; to work with technical assistance projects; to prevent 
monopolization of agricultural markets by commercial organizations; to enhance increase in 
employment of agricultural producers member. 

Taking into account the above, in the present circumstances where there is a clear increase 
in competition between the market partners, it is significantly increased the existence feasibility of 
the large agro-industrial formations that can be created by: 

- association of agricultural producers with  nearby located  processing and trading 
enterprises (provided that they are able to recycle, save and implement their products completely); 

- sharing usage by agricultural producers the powermech industrial enterprises for the 
purpose of processing of agricultural raw materials grown on giving conditions and further sale of 
finished products; 

- investment of development of the industrial productions, which are located in the most 
durable specialized farms (it is possible both from its own profits and through capital raising of 
different industrial enterprises, and public funds, other foreign and domestic investors). 
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Oilseed Industry is a part of food industry of Ukraine and occupies one of the leading places 
in formation of domestic food market and in the structure of currency  earnings, as well as a 
member of the budget-sector economy. 

Production of oilseed industry provides not only the needs of consumer market in products 
such as consumer oil, cooking oils, margarine, mayonnaise, soap, but also the production of other 
industries like bakery, confectionery, dairy, fruit and vegetables, fish, chemical, pharmaceutical, 
animal feed, and others. Oilseed industry is one of the most attractive investment sectors of 
Ukrainian industry, due to the presence of agricultural raw materials, as well as fast payback of 
investments.         

Thus, oilseed industry has a significant impact on socio-economic situation in the country, 
ensuring the realization of national interests. Therefore, the study of trends in industry, identifying 
the main problems is essential in current economic conditions.       

Over recent years, oilseed industry shows some of the highest rates of production in 
comparison with other sectors of food industry of Ukraine. The increase in production volumes, 
primarily due to the increased demand on vegetable oils in both the domestic and global markets.      

According to the forecast of USDA, a share of Ukraine in world production of sunflower oil 
in 2013/14 MY will increase and will be 29.38% or 4,515,000 tons [1]. 

Sales Manager of Creative Group Yaroslav Gordienko in his report at the international 
conference "Oilseeds & Oils 2014" dated October 7th,  2014, in Barcelona informed that exports of 
sunflower oil in 2013/14 MY from Ukraine comprised  3.4 mln. tons [2]. 

Most large enterprises of oilseed industry of Ukraine are members of the association 
"Ukroliyaprom." As of 05.01.2014, the enterprises of association provided more than 90% of 
domestic production of vegetable oils, over 80% of margarine production and more than 40% of 
mayonnaise production. Also the association includes Ukrainian Research Institute of oils and fats 
of NAAS, National University of Bioresources and Nature Management  of Ukraine, Ukrainian 
representative of Dutch holding company "Nofagroup BV" (Rotterdam), Information-analytical 
agency "APK-Inform", "Expert Agro" consulting agency "Ukragroconsult" and some small 
businesses which activities are related to the production of oilseed products   [3]. 

This association allows participants to coordinate their activities and work together to solve 
organizational, economic, technical and other problems. "Ukroliyaprom" executes representational 
function of protecting the interests of enterprises on economic issues, issues of foreign economic 
activity, customs tariff and technical regulation in legislative and governmental bodies, other 
organizations and agencies [3].   

Reviewing the activities of oilseed industry of Ukraine after joining the WTO, it should be 
noted that the key point in joining the WTO was to preserve the export duty on sunflower seeds. 
During the negotiations on WTO joining, it was agreed to reduce it gradually to 10% annually by 
one percentage point, and since 2010 in Ukraine there has been a 10% duty. However, it did not 
significantly impact on functioning of fats and oils market because, considering its export 
orientation, it does not form domestic and global trends, namely world prices for vegetable oils. 
Therefore, getting stronger in recent years, oilseed industry, in contrast to other sectors of Ukrainian 
economy, was the least dependent on membership in the WTO. 

In Ukraine, oilseed industry is an attractive investment. Significant investments, both of 
domestic and foreign investors, are sent to its development.  Investments are sent to reconstruction 
of existing plants and construction of new ones. Over the last 15 years 25 new plants were built and 
almost all enterprises were modernized in Ukraine.  Processing capacity of raw oil in Ukraine 
increased from 2.8 million tons in 1998 to 14 million tons in 2013, or in 5.3 times, and capacity 
utilization during this period increased from 30% to 85%. According to preliminary data of 
Ukroliyaprom  sunflower production  in 2014 will be 11.6 million tons and processing capacity will 
be increased to 15 million tons.  (Fig. 1). 
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Fig.1. Dynamics of production capacity for processing of oilseeds and sunflower production in 
Ukraine in 1998-2014, mln. tons [4] 

 

In addition, interest in production and consumption of not only the main processing products 
(oil, meal), but also related ones - lecithin phosphatide concentrate, etc. is increasing. Production 
with high added value (refined, deodorized oil, margarine and animal fats, mayonnaise, etc.)  is also 
increasing.    

It should be noted that production of crude oil takes the largest share in production of 
vegetable oils in Ukraine. Annual production of refined sunflower oil in Ukraine is insignificant and 
comprises up to 600 thousand tons, or 15% of  total production of crude sunflower oil. Export 
volumes of refined sunflower oil annually are within 200 thousand tons, accounting for 30% of its 
production. Refined sunflower oil is exported on the basis of international contracts of Ukraine, 
which reflect the needs of importers. Unrefined sunflower oil, which limits the growth of 
production of refined sunflower oil, is in the greatest demand in the world market.  

Sunflower oil production in 2013 compared to 2005 has increased by 2.37 times. 
Throughout the whole period the largest production is observed in 2012 - 3798.7 thousand tons 
(Fig. 2).  
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Fig. 2. Trends in production of unrefined sunflower oil in Ukraine in 2005 - 2013, thous. tons 
(data for the year 2014 – January-September) [5] 

 

For the first nine months of 2014 according to the State Statistics Service the release of 
sunflower oil increased by 33.4% in comparison with the same period in 2013 and amounted to 
3.100 thousand tons. 

According to Grain Ukraine Top 10 producers of crude sunflower oil in 2013 was headed by 
the company Kernel, which produced 29.6% of total production. Producers were also the companies 
Kargill (11.6%) and Kreativ (10.8%) (fig. 3). 

According to preliminary data for the first 9 months of 2014, the leading group is also 
headed by the companies Kernel, Kreativ and Kargill [2]. 

Considering the plans to increase production of major oil crops (sunflower, soybean and 
canola) in Ukraine to 15 million tons in 2015, it is expected that processing capacity will increase. 
In this case, the tendency of consolidation of companies and increase technological effectiveness of 
enterprises for preservation of their competitiveness   is preserved. Low-tech companies will be 
forced to go out of the market, because in a globalized economy and Ukraine's integration into the 
world trading community relations "price-quality" for oilseed companies will be a key criterion to 
increase its presence in foreign markets. That is why the introduction of advanced technologies, 
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which allow to increase the competitiveness of finished products, reducing production cost, but 
maintaining and improving, at the same time, its quality, makes it possible to strengthen the 
position, occupied by our marketing and acquire new niches abroad, as well as provide full import 
substitution in the domestic market. 
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Fig. 3. TOP - 10 producers of crude sunflower oil in Ukraine in 2013, % [6] 

 

It should be noted that the tendency of monopolization of Ukrainian oilseed market began 
several years ago and for the last four years has strengthened considerably, which caused changes in 
distribution of power in the market of sunflower oil in the sphere of production and trade (тable 1).  

Table 1 
The role of companies in the structure of production of sunflower oil in Ukraine 

 in 2008-2013 MY % [6] 

Company/holding  
2008/2009 

МY 
2010/2011 

МY 
2011/2012 

МY 
2012/2013 

МY 
Kernel  13 22 29 29.6 

Kargil 17 13 13 11.6 

Kreativ 1 5 5 10.8 
VOil 5 5 5 5.6 

Bunge Ukraine 10 12 6 5.1 

Mironovskiy Khleboproduct 4 6 6 5.0 
Others  50 37 36 32.3 

 

These trends clearly show that monopolization is increasing and the first six companies  
increase their presence from 50% in 2008 / 2009 MY to 67.7% in 2012 / 2013 MY. According to 
preliminary data for 2013 / 2014 MY their share will be even higher.  

The main reasons for this phenomenon - export orientation of sunflower oil market, high 
world demand for it, investment attractiveness of industry and stable operation of enterprises, even 
during the crisis.         

Increase of its presence in the market through consolidation of companies allows 
monopolies to impose their terms both in the market of raw materials, and finished products, and 
thus regulate the profitability and reduce the impact of competitors.          

In the struggle for leadership in the market, the companies not only expand their production 
capacity by increasing the capacity of existing plants and construction of new ones, but also make 
agreements about merger of companies, which they consider dangerous competitors.  

Assessing the dynamics of export of vegetable oils by Ukraine, a significant increase should 
be noted (Fig. 4). 

2,69

2,7

0 0 5 1 1 5 2 2 5 3

2009/2010 МY

2010‐2011 МY

2011‐2012 МY

2012‐2013 МY

 
Fig. 4. Dynamics of export of vegetable oils by Ukraine, mln. tons [5] 
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The growth of export in 2012/2013 MY (marketing years), comparing with 2009/2010, 
comprises 30%. Thus it states that  export of vegetable oils by Ukraine has a significant tendency to 
increase. 

Among the companies-exporters of sunflower oil in 2014 the leaders are Kernel, Kreativ, 
Cargill. In the first 9 months of 2013/14 MY, 3.16 million tones of sunflower oil are exported 
against 2.56 million  tons in the corresponding period  of the last 2013 MY (up to 23.4%) (Fig. 5). 
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Fig. 5. ТOP -10 exporters of crude sunflower oil in Ukraine in the first 9 months  
of 2013 /2014 МY, thous [6] 

Ukraine supplies oil in 90 countries of the world.  On world market the main consumers are 
countries of Asia, the Middle East, EU, CIS and Africa. In recent years there has been a significant 
increase in exports of sunflower oil to China. 

A special attention should be paid to the fact that a bill of the Law of Ukraine "On rates of 
export (export) duties on sunflower oil (unrefined)" № 4858, the authors - Ukrainian deputies of the 
7th convocation Mirnyy O.B. and Miroshnichenko I.M., was registered in the Verkhovna Rada of 
Ukraine on 13.05.2014 which is proposed to establish export (export) duty of 3% of  customs value 
of unrefined sunflower oil according to the code UKT ZED 15121191 since 01.01.2015.   

Ukroliyaprom Association strongly opposes this, focusing on the fact that the European 
Union creates favorable conditions for export of Ukrainian goods, in particular, sunflower oil, and 
removes import duties when imported into the territory of these countries, and in Ukraine it is 
suddenly proposed to restrict exports of sunflower crude oil through the introduction of export 
duties  [6]. 

Such actions, according to the opinion of leadership and members of Association, will lead 
to loss of Ukraine's foreign markets and its leading position on it. Ukrainian niche in the 
international market of sunflower oil will take the main competitor - the Russian Federation, which 
provides annually 1.5-2.0 million tons of sunflower oil for export.          

Table 2 
Key performance indicators of oilseed industry of Odessa region in 2005-2013* 

 2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Volume of sold products, mln. 
UAH. 

373.5 1752.3 2293.9 2555.5 2615.1 4341.1 

-in %  to previous year  х 469.7 130.9 111.4 102.3 166.0 
Share in total volumes of sale of 
industrial  production of Odessa 
region, % 

2.6 6.6 7.4 9.3 9.1 14.6 

Export of fats and oils of animal 
and plant origin, mln. USD  

17. 2 150. 8 191.5 144.6 192.9 109.5 

-in % to previous year Х 874,7 126,9 75,5 133,4 56,8 
Import of fats and oils of animal 
and plant origin, mln. USD  

35.1 164.4 222.3 212.7 222.3 145.5 

- in % to previous year  х 468.0 135.2 95.7 104.5 65.5 
*The table is drawn up according to information of State Statistics Committee in Odessa region  [7] 

In addition, the authors of the bill do not take into account that one of the conditions of the 
EU on the Association Agreement is not the introduction of new export restrictions by Ukraine. 
Certainly restrictions on export of unrefined sunflower oil not only give additional revenues to the 
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budgets of all levels, as the authors of the bill state, but on the contrary, will stop a large part of 
enterprises of oilseed industry in Ukraine, especially small and medium capacity enterprises, 
located in smaller regional cities and towns due to the decline in production, in the result of which 
jobs will be lost and will significantly reduce the state budget. In addition, this will lead to increased 
social tension in society in today's crisis.       

It should be noted that this is not the first time when the Association Ukroliyaprom defends 
the interests of the national market. We believe that now it will reach the desired result.  

In Odessa region the most significant index-formative type of  activity in  food industry is 
the production of oils and animal fats. Analyzing key performance indicators of oilseed companies 
of  Odessa region (Table 2) we can state about  significant increase in sales volumes. In 2013, in 
comparison with 2005, sales volumes increased from 373.5 mln. to 4341.1 mln., i.e. in 11.6 times. 

A share in total volume of industrial production of Odessa region in 2013 comprises 14.6%. 
In sales volume of food industry  of Odessa region a share of oilseed industry in 2013 comprises 
31.7%. (Fig. 6).  

others
68.3%

oilseed
31.7%

 

Fig. 6. The structure of sales volume of food industry of Odessa region in 2013 [7] 
 

However, it should be noted that in 2013 export of fats and oils reduced significantly,  and 
export amount is 109.5 million USD, which is 43.2% less than in 2012. Import of fats and oils also 
reduced in 2013 to 145.4 million USD (decrease - 35.5% in relation to 2012).  

In the structure of production and export of oilseed industry of Odessa region, as well as in 
Ukraine as a whole, unrefined sunflower oil dominates. A share of production of sunflower oil in 
Odessa region in its total production in Ukraine is  9.9% in 2013 – that is 335.2 thousand tons 
(Total for Ukraine in 2013 3403 tons were produced). Among southern regions of Ukraine in 2013, 
Odessa region occupies the first place  in  production of crude sunflower oil  (Fig. 7).  
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Fig. 7. A share of Odessa region in production of sunflower oil in 2013 in total volumes for 

Ukraine in % [7] 
Production of crude sunflower oil in Odessa region increased in 2012, comparing to 2005 by 

3.8 times. In 2013 there is a decrease in production to 335.2  thousand tons or 30.5%. However, in 
the first half-year of 2014, production has reached 208.3 thous. tons (Fig. 8).  

The largest producers in processing of oilseeds in 2013 are Private Joint-Stock Company 
"ADM Ilichevskiy",  LLC "Ukrainian Black Sea Industry",  LLC "Delta Wilmar CIS". In 2013 
Odessa oil extraction plant stopped its operation, which, in fact, led to  reduction of production in 
2013. Generally, we can say that oilseed industry of Ukraine and Odessa region is one of the several 
processing sectors of  domestic economy which even in the face of the global financial instability 
and economic crisis demonstrates the increasing in production. Analysis of economic performance 
indicators of enterprises of oilseed complex shows a steady annual increase in processing of seeds 
of oil crops. The industry operates in a saturated domestic market which directs them to export of 
manufactured goods. 
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Fig. 8. Production of sunflower oil in 2005-2013 and for the first half-year of 2014  
by enterprises of Odessa region, thous. tons [7] 

 

Taking into account the export orientation of oilseed industry of Ukraine, future of 
enterprises of this industry to a large extent will depend on the capacity of technical re-equipment 
and use of modern technologies for processing of oil crops, as well as strategies of integrated 
growth, oriented to partnership with producers of raw materials. Also we should encourage public 
authorities to take into account the interests of producers while changing export duties and 
introducing of export restrictions.        
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ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕФОРМ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. В УКРАЇНІ 
 

The major peculiaritis of land reforms ХIХ – the beginning of the ХХ century in Ukraine and their coverage in 
the world economic literature have been examined. The researches devoted to this theme have been analyzed. Focused 
on the fact that the transformation of economic and land relations was carried out in the course of land reforms. It has 
been determined that the economic essence of land relations in the feudal period was domination and strengthening the 
legal status of the landlord, as a primary landowner. The reform of 1861 of the abolition of serfdom, had a progressive 
character for the evolution of land relations, however, it retained landlordism and did not provide land to the peasants. 
The reform of 1906 had a positive results. 
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Розглянуто основні особливості земельних реформ ХIХ - початку ХХ ст. в Україні, їх висвітлення у 
світовій економічній літературі. Здійснено аналіз досліджень, присвячених названій темі. Акцентовано увагу 
на тому, що трансформація економічних і земельних відносин здійснювалась у ході земельних реформ. 
Визначено, що економічна сутність земельних відносин періоду феодалізму полягала в пануванні та зміцненні 
правового статусу поміщика, як головного землевласника. Реформа 1861 р. щодо відміни кріпацтва мала 
прогресивний характер для еволюції земельних відносин, проте вона зберегла поміщицьке землеволодіння, не 
забезпечила селян землею. Реформа 1906 р мала позитивні результати. 

Ключові слова: реформа, земельні відносини, приватна власність, кріпацтво, селяни 
 

У період зародження капіталізму було здійснено кілька земельних реформ, основний 
зміст яких зводився до приведення характеру земельних відносин у відповідність до потреб 
панівних верств населення, але з урахуванням інтересів селян. Найбільш відомі - селянська 
реформа 1861 року та аграрна реформа П. А. Столипіна. Незважаючи на те, що ці реформи 
проводилися в різні історичні періоди, кожна з них була певним кроком на шляху 
формування ринкових відносин в аграрній сфері. На думку А. Малієнка першою добре 
організованою, швидко здійснюваною і законодавчо закріпленою реформою для України 
було відокремлення великих поміщицьких і дрібних селянських господарств [1, с. 113]. 

Тогочасна історія українського селянства розвивалась двома паралельними шляхами, 
зумовленими розподілом України між Австрійською та Російською імперіями. У 1781 р 
наказом імператора Йосифа ІІ на території Правобережної України відбулося скасування 
кріпацтва, але для селян Лівобережної України, яка входила до складу Російської імперії, 
характерним було збереження феодальних відносин і зміцнення кріпацтва ще майже на 
століття. Кріпосне право було основним гальмом у розвитку капіталістичного способу 
виробництва. В Лівобережній Україні, кріпацтво було найважчим, адже 95% землевласників 
були чужинцями та ставилися до українців з презирством й ненавистю. Це зумовило масові 
селянські бунти та повстання. На початку 1861 р. був проголошений Маніфест про 
скасування кріпацтва та прийнятий проект аграрної реформи [2, с.138]. Реформа мала досить 
прогресивний характер.  

Основними принципами реформи були: відміна кріпосного права для поміщицьких 
селян; обов’язок звільнених селян відбувати поміщику повинність у вигляді оброку і 
панщини; надання поміщиком у постійне користування селянам їх садиб і невеликої 
кількості землі; об'єднання розкріпачених селян у сільські общини; реформування земської 
системи (створення земських управ) [3, с.124]. 

Розподіл поміщицьких земель здійснювався між колишніми кріпаками на основі 
викупу, хоча мало хто з них мав на це кошти. За таких обставин держава виплачувала 
поміщику 80% вартості землі у формі облігацій, селяни ж повинні були відшкодувати цю 
суму уряду протягом 49 років. На 9 років після оголошення реформи селяни лишалися права 
відмовитися від земельного наділу та вийти зі складу сільської громади [3, с.124].  

Негативні наслідки цієї реформи були наступними. 
Власником землі так і залишалась громада, за селянами збереглась їх економічна 

залежність від поміщиків, селянські землі були обкладені податками в 10 і більше разів 
більшими, ніж поміщицькі [4, с. 130]. 

Селянство втратило до 31% загальної площі земель, яка раніше перебувала у їхньому 
користуванні, понад 8 % селянських дворів були повністю безземельними [3, с.126]. Розмір 
наділу землі на одного чоловіка був зменшений на 40%, зокрема на Чернігівщині на 25%, на 
Харківщині на 31 % [5, с.292]; 

Кожен селянин мав до кількох десятків смуг своєї землі, які були перемежовані із 
ділянками поміщика або інших селян. Це фактично позбавляло селян пасовищ, луків, лісів та 
інших угідь. Отримана земля була гіршої якості, а іноді взагалі непридатна для хліборобства. 

Значна частина земель перейшла в общинне землеволодіння. Земельні наділи повинні 
бути викуплені у поміщиків протягом 49 років, під 6 % річних, згідно зі встановленими 
реформою цінами, внаслідок чого селяни переплатили на 45% більше тодішніх ринкових цін 
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[3, с.125]. До 1906 р., коли припинилися викупні платежі, поміщики отримали за землю, 
передану селянам 382 млн. карбованців, тоді як її ринкова вартість становила 138 млн. крб. 
[6, с.197]. 

Ціла категорія селян, які вели домашнє господарство поміщиків, тобто так звані 
«дворові» селяни взагалі не отримали землі.  

Утворилися економічно слабкі та неефективні господарства.  
Велике поміщицьке землеволодіння не було ліквідовано. 
Таким чином, реформа 1861 року повністю зберегла поміщицьке землеволодіння, не 

забезпечила селян землею та не зрівняла їх права з іншими верствами суспільства.  
Проте, вона мала і позитивні результати: дала поштовх розвитку приватного 

землеволодіння селян; заклала майбутні основи фермерства; перетворила селян-кріпаків на 
вільних людей, які отримали економічні права;  зумовила зміну сільського укладу життя, 
сприяла підвищенню освітньо-культурного рівня народу, господарському піднесенню, 
розвитку торгівлі і підприємництва, завершенню промислового перевороту і здійсненню 
індустріалізації [2, с.140].  

В рамках феодальних земельних відносин почав формуватись капіталістичний 
соціально-економічний уклад, умови для повної реалізації якого у сільському господарстві 
створились у ході Столипінської реформи, основним змістом якої була передача, головним 
чином общинних земель, господарю в особі селянина-власника [3, с. 19].  

Столипінська аграрна реформа 1906 р. у цілому мала успіх в Україні. ЇЇ суть полягала 
у створенні земельного фонду, з якого відбувалась передача земельних ділянок у власність 
селянам. Згідно з Указом від 9 листопада 1906 р. "Про доповнення деяких постанов діючого 
закону, що стосуються селянського землеволодіння й землекористування" аграрна реформа 
передбачала наступні заходи: 

- поступову ліквідацію сільської общини і закріплення за селянами землі у приватну 
власність; 

- створення хутірського та відрубного господарства; 
- переселенську політику [3, с. 127]. 
У ході реалізації Столипінської реформи було зроблено: 

 скасування обов’язкових «земельних общин»; 
 виділення селянам земель сільськогосподарського призначення єдиним масивом, 

визначення індивідуального розміру ділянки залежно від якості земель, ліквідація 
черезсмужжя і багатомужжя (це дало право селянам можливість створити «хутір» - 
прообраз сучасного фермерського господарства)  

 надано значну фінансову допомогу з боку державного Селянського поземельного 
банку, який мав право виділяти селянам на 20 років вигідні кредити для купівлі землі. 
(Це сприяло торгівлі поміщицькою землею і придбання її селянами -  під час реформи 
80 % купівлі землі відбулося через вищезгадану установу [3]);  

 розвивалася довгострокова оренда; 
 видавалися дотації для поліпшення грунтів; 
 переселення селян із густозаселених регіонів на території, де був надлишок вільної 

землі. 
Внаслідок цих перетворень, напередодні Лютневої революції 1917 р. селянами було 

придбано вже 65 % землі, а на одне господарство припадало 8,6 га. Зокрема на 
Правобережній Україні й Полтавщині майже вся селянська земля стала приватною [2, с.160]. 
Орендними відносинами було охоплено 43,2 % господарств, що орендували приблизно 20% 
площі земель селянського землекористування.  

Прогресивний і ефективний характер Столипінської реформи зумовлюється такими 
характерними її рисами: 

 демократичний шлях проведення; 
 комплексний характер (вирішення не тільки земельних питань, а й здійснення 

соціальних перетворень на селі);  
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 урахування інтересів усіх суб’єктів земельних відносин та їх правовий захист; 
 всебічна фінансова, матеріально-технічна, політична, правова, організаційна, 

підтримка держави; 
 запровадженню прогресивних технологій виробництва продукції; 
 підвищення професіоналізму кадрів аграрної сфери; 
 інституційне забезпечення з належними повноваженнями; 
 зрозумілість суспільством ефективності реформаторських заходів [4, с. 130]. 

Основні здобутки Столипінської аграрної реформи: 
 прискорення переходу українського села на індустріальну основу; 
 створення сприятливих умов для розвитку приватного землеволодіння;  
 започаткування фермерського (селянського) господарства; 
 поштовх сільськогосподарському кооперативному руху селян; 
 руйнація общинного та зменшення поміщицького землеволодіння[3, с. 129]. 

Основні недоліки Столипінської реформи:  
 достатньо висока ціна на землю; 
 пріоритетна підтримка заможних селянських господарств; 
 обезземелювання економічно слабкого селянина. 

Погоджуючись з думкою Г. Черевко, Г. Дудича, В. Заремби, вважаємо, що 
незважаючи на суперечливий характер, єдино максимально прогресивною та комплексною 
для України, можна визнати саме земельну реформу П. Столипіна [4, с. 130].  

Докорінні зміни в земельних відносинах зумовила революція 1917 року, практично 
повністю закресливши результати Столипінської реформи. Приватна власність на землю 
була скасована, всі поміщицькі землі, без права викупу, оголосилися загальнонародною 
власністю. Націоналізовані землі становили загальнонародний неподільний фонд, частина 
якого не підлягала розподілу. Також передбачався зрівняльний розподіл землі в 
індивідуальне користування за трудовими і споживчими нормами.  

У березні 1918 року розпочалася організація радянських комун і товариств зі спільної 
обробки землі. Першочергово землі відводились для радгоспів і комун, а решта пізніше була 
розподілена серед селян. Прагнення малоземельного селянство до збільшення своїх 
земельних наділів без будь-якого викупу зумовило підтримку ними процесу соціалізації 
землі. Станом на 1923 р. в результаті розподілу конфіскованих земель селянами було 
одержано в користування 91.8 % загальної площі сільськогосподарських земель. Приблизно, 
10 % селянських господарств втратили надлишки, 60 % – отримали землю, у 30 % 
землекористування залишилося без змін. [3, с. 130]. Отже, у доколгоспному українському 
селі переважало дрібне селянське землекористування, яке вимагало посилення кооперації. 
Земля становила єдиниий державниий фонд. Було заборонено було будь-які угоди з 
вилучення землі. Перелічені фактори призвели до руйнації приватно-підприємницької 
ініціативи, що у поєднанні з політикою воєнного комунізму і продрозверсткою негативно 
позначилося на стані аграрного сектору. У 1921 р. скорочення посівних площ сягнуло 34.5 
%, урожайність знизилась на 41 %, а валові збори становили лише третину довоєнного рівня 
[3, с. 130]. 
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Розглянуто основні проблеми України та її регіонів у сфері інвестиційного забезпечення  інноваційного 
розвитку. Проаналізовано роль фінансової підтримки та залучення зовнішніх інвестицій на шляху 
впровадження інноваційної моделі економіки. Досліджено стан фінансування інноваційної діяльності країни 
та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні. 
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Протягом останніх десятків років нові технології докорінно і швидко змінюють 
структуру світової економіки. Стрімке зростання впливу науки та нових технолоігій на 
соціально-економічний розвиток держав сприяють появі інноваційної моделі розвитку. 
Відтак в кожної держави, яка прагне до економічного прогресу, а також залишатись в центрі 
економічних процесів, з’являється необхідність здійснювати структурну перебудову 
економіки відповідно до нового технологічного укладу. 

Формування інноваційної економіки потребує відповідного інвестиційного 
забезпечення, тому переваги від застосування інноваційної моделі отримали перш за все 
багаті країни. Для економік, що розвиваються, досягнення цих переваг залежить від 
ефективності їх інноваційної політики, державного стимулювання, здійснення прогресивної 
структурної перебудови економіки та реформування сфер науки, освіти тощо. 

Проблематикою інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку займалися такі 
вітчизняні вчені, як О. Анісімова, Л. Антонюк, З. Варналій, Н. Краснокутська, Л. Михайлова, 
С. Писаренко. Праці закордонних науковців А. Клайнкнехта, М. Йохна, Й. Шумпетера 
стосуються взаємозв’язку інвестиційно-інноваційних процесів, проте досі немає чітко 
сформульованої концепції інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку країни та її 
регіонів.  

Метою статті є розкриття основних проблемних явищ, які виникають у зв’язку із 
забезпеченням інноваційного розвитку України та її регіонів фінансовими ресурсами, 
необхідними для його успішної реалізації. 
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Питання забезпечення інвестицій для інноваційного розвитку слід розглядати 
системно. Вважаємо, що інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку країни та її 
регіонів являє собою сукупність економічних відносин, що виникають у зв’язку з пошуком, 
залученням і використанням інвестиційних ресурсів, необхідних для інвестування різних 
напрямів інноваційного розвитку держави та її регіонів з урахуванням внутрішніх обсягів 
цих ресурсів та можливості залучення їх із зовнішніх джерел.  

Загалом процеси інвестування виступають рушійною силою розвитку суспільства. 
Вкладання коштів у капітал дозволяє існуючим фірмам запроваджувати нові технології, що 
стає важливою частиною їхніх стратегій щодо реорганізації виробничого процесу з метою 
досягнення найкращої світової практики. Сприяння підтримуючому середовищі для 
інвестицій та інновацій стає відправною точкою для отримання динамічної та продуктивної 
економіки. Доступ до фінансових ресурсів виступає основою для підтримки інвестицій, які 
дозволяють фірмам досконало функціонувати на світовому ринку,  а також допомагають їм 
брати участь та відповідати на ринкові зміни і можливості. 

Інвестиції та інновації відіграють ключову роль в процесі становлення ринкової 
економіки, при чому політичне середовище займає значне місце в підтриманні цього 
процесу. Макроекономічна стабільність виступає найважливішим фактором, проте інші 
політики також зумовлюють свій вплив на інвестиційно-інноваційні процеси, включаючи 
політику, яка впливає на конкуренцію, доступ до ринку, фінанси, оподаткування та 
регулювання. 

Результати досліджень показали, що сучасне становище інвестиційного забезпечення 
інноваційного розвитку України та її регіонів на сьогоднішній день є незадовільним. Від 
самого здобуття незалежності України і до теперішнього часу спостерігається 
недосконалість механізму сприяння з боку держави інноваційному розвитку, нестача 
бюджетного фінансування інноваційних підприємств, низький відсоток залучення іноземних 
інвестицій в сектор інноваційного підприємництва та науково-дослідних і конструкторських 
розробок. 

За останніми даними Центру Разумкова [1], проведеними в 2004 р. близько 70 % 
парку наукового обладнання перебуває в експлуатації понад 10 років, в т.ч. чверть – понад 20 
років. До 75% обладнання, призначеного для виконання науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт (НДДКР), має фізичний знос понад 50%, третина — повністю 
фізично зношена. Майже 80% організацій, що виконують НДДКР, оснащені морально 
застарілим і фізично зношеним обладнанням. При цьому коефіцієнт оновлення обладнання, 
за експертними оцінками, не перевищує 1 – 1,5% на рік [2, с.19.]. Критичний стан 
матеріально-технічного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності спричиняє 
згортання експериментальних досліджень в ряді важливих напрямів, насамперед 
природничих і технічних наук. 

За даними Державної служби статистики України [3] за 2013 р. із загальної суми 
витрат на фінансування інноваційної діяльності в обсязі 9562,6 млн. грн., близько 80 % 
(6973,4 млн. грн.) фінансується за рахунок власних коштів підприємств, близько 5 % (24, 7 
млн. грн.) – за рахунок державного бюджету і близько 13 % (1253,2 млн. грн.) становлять 
іноземні інвестиції. Це свідчить про те, що фінансування інноваційної діяльності України є 
вкрай низьким. Спостерігається брак ресурсів іноземних інвесторів. Вражає той факт, що 
бюджетне фінансування інноваційної діяльності в Україні у 5-10 разів менше, ніж у 
розвинутих країнах. Таким чином, надзвичайно важливою проблемою для України є нестача 
коштів, які вкладаються в об’єкти інноваційної діяльності з метою створення 
конкурентоспроможної продукції або послуг, реалізації довгострокових науково-технічних 
програм, впровадження науково-технічних досягнень  у виробництво та інші сфери 
суспільного життя, і тим самим забезпечують інноваційний розвиток держави. 

Особливістю інноваційної діяльності є те, що нею не можна примусити займатися або 
ввести її наказовим порядком, тобто вона є саморегульованим процесом, спонукальною 
причиною якого є бажання отримати надприбуток від реалізації нової конкурентоздатної 
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продукції, а стримуючим моментом – підвищений ступінь ризику. Процес почнеться 
мимовільно тільки тоді, коли перша причина буде сильнішою за другу. Саме тому в США, 
Англії, Франції, Японії та інших розвинутих країнах інноваційна діяльність заохочується 
економічними методами за рахунок надання її суб’єктам істотних пільг як на державному, 
так і на регіональному рівнях (пільгове фінансування інноваційних структур і малого 
інноваційного бізнесу, пільгове оподаткування, пільгова амортизаційна політика тощо). До 
того ж обов’язково враховуються потреби регіону. Однією з ключових проблем є організація 
взаємодії двох найважливіших сфер діяльності – науки і виробництва [4]. В Україні ж поки 
що не створено такої пільгової системи, яка б сприяла потужній активізації інноваційного 
розвитку.  

Нинішню ситуацію, що склалася в економіці України, відрізняє той факт, що за 
наявності в країні значних фундаментальних і технологічних доробків, відбувається 
зниження активності інноваційної діяльності, пов’язаної передусім  із браком власних коштів 
у підприємств і обмеженістю бюджетного фінансування. Вирішення наявної на сьогодні 
проблеми збільшення обсягів вітчизняного виробництва можна зумовити двома чинниками: 
збільшенням купівельної спроможності підприємств і населення і зростанням 
конкурентоспроможності товарів вітчизняного виробника на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. Інноваційна модель розвитку економіки якраз і забезпечує цю 
конкурентоспроможність шляхами постійного оновлення технологій, товарів і послуг 
різноманітного призначення, стабілізації і розширення ринків збуту, ефективного 
використання науково-технічного потенціалу і стимулювання його зростання. 

Треба мати на увазі, що розробка і продукування новин – річ ризикована. До того ж, 
як правило, впровадження нових технологій, використання нового устаткування, часто 
іноземного виробництва, потребує значних капіталовкладень. І, якщо це робити на тих же 
умовах, за якими працюють усі інші суб’єкти господарювання ззовні меж інноваційної 
діяльності, то не тільки отримання прибутку, але і просте повернення вкладених в інновації 
грошей стає проблематичним.  

Варто наголосити, що за результатом впливу до проблем інвестиційного забезпечення 
відноситься ризикованість інноваційної діяльності та відсутність її державної підтримки. За 
механізмом впливу проблемні явища, які гальмують вкладання коштів у розвиток інновацій 
передбачають нестачу фінансових ресурсів підприємства, непривабливість інвестування у 
дане підприємство, малий розмір незадоволеного попиту на дану продукцію. 

Фінансові проблеми включають дефіцит власних коштів, занадто високі інноваційні 
витрати, недостатню фінансову підтримку держави, труднощі залучення інвестиційних 
ресурсів із інших джерел, інвестиційні перешкоди (високий ризик інноваційної діяльності, 
тривалий термін розробки та окупності інновацій, невизначеність строків інноваційного 
процесу), загострення ринкових проблем (труднощі з пошуком партнерів до співпраці, 
відсутність коштів у замовників, недостатня кваліфікація персоналу, відсутність точної 
інформації про попит на інноваційну продукцію та ринки збуту, недостатність інформації 
про нові технології) і недосконалість законодавчої бази регулювання інноваційної діяльності 
[5, c. 88].  

Національна конкурентоспроможність та економічне зростання країни стають все 
більш залежними від рівня підтримки ризикових та інноваційних ідей.  Інновації набувають 
все вищої пріоритетності для фірм, організацій та урядів у більшості країн світу. В сучасних 
умовах інновація стає важливим національним активом, та уряди борються за те, щоб знайти 
«золотий ключик», який дозволить їм отримувати прибутки з розвитку. Паралельно з цими 
зусиллями нові підприємницькі фірми та підприємства малого і середнього бізнесу 
поступово визнаються як основне джерело інноваційного зростання.  

Звернемо увагу на роль венчурних підприємств у процесах інноваційного розвитку 
суспільства та їхнього відповідного інвестиційного забезпечення. Адже венчурний капітал 
сприяє економічному зростанню підприємницьких фірм. За результатами досліджень, 
проведених експертами ОЕСР, за останні п’ять років чітко простежується тенденція до 
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географічної концентрації венчурних інвестицій у окремих висококонкурентних регіонах. 
Наприклад, Силіконова долина у США, Лондон та Південне узбережжя у Великобританії, 
Оттава та її передмістя  у Канаді, метрополія Сеул у Кореї являються світовими лідерами по 
обсягам залученого венчурного капіталу [5, c. 89]. Даний факт пояснюється тим, що дані 
регіони характеризуються наявністю високоефективних регіональних інноваційних систем та 
спеціалізуються на виробництві високотехнологічної продукції і послуг.   

Венчурні фірми — це здебільшого малі підприємства у новітніх галузях виробництва 
(електроніці, біохімії, біоінженерії, виробництві споживчих товарів), які швидко 
прогресують і в яких відбувається інтенсивна зміна поколінь продуктів і технологій, 
пов'язаних з базисними інноваціями. Малі венчурні підприємства спеціалізуються у сферах 
наукових досліджень, розробок, упровадження інновацій, організація яких пов'язана з 
підвищеним ризиком. Малі фірми часто створюються під одну ідею, але успіх базисних 
інновацій ніколи не гарантований і має ймовірнісний характер. У випадку невдачі фірму 
чекає неминучий крах. Конкуренція примушує венчурні фірми максимально скорочувати 
терміни науково-дослідних розробок, інтенсивно впроваджувати новації у виробництво. 

В Україні венчурний бізнес мало розвинутий, хоча й створені перші кроки до його 
становлення. Незважаючи на існування в Україні венчурних організацій, існує безліч 
проблем та перешкод, що стримують розвиток венчурного капіталовкладення в країні. 
Найбільш вагомими з них є   проблеми, пов'язані із наявністю вільних грошових коштів; 
відсутністю гарантій для венчурного інвестора, які б обмежували його ризики; гострою 
необхідністю  фахівців у сфері венчурного менеджменту, які володіють технологіями 
виявлення та оцінки інноваційних проектів та вміють забезпечити стабільне фінансування в 
період ранньої стадії розвитку проектів, виявляти ризики, знаходити під кожний 
перспективний проект відповідних інвесторів [6, c. 21]. 

До основних чинників, які обмежують розвиток венчурного бізнесу, в Україні, також 
можна віднести: відсутність чіткої інноваційної політики держави, економічну 
нестабільність, відсутність економічної зацікавленості господарських суб'єктів у нових 
розробках, інноваціях, низький рівень конкуренції науково-технічної продукції на 
внутрішньому ринку. У країні відсутня система державного фінансування венчурних 
проектів та не створені механізми компенсації втрат приватних та інституційних інвесторів 
від невдалих венчурних проектів. 

Однак, звертаючи увагу на те, що венчурне підприємництво розвивається у світі 
швидкими темпами, є підстави сподіватись на успіх і в Україні, усунувши ряд основних 
перешкод, які гальмують активізацію цього процесу. 

Таким чином, дослідження та аналіз проблем інвестиційного забезпечення 
інноваційного розвитку держави та її регіонів є важливим кроком на шляху до їх подолання, 
удосконалення існуючого становища та використання величезного інноваційного потенціалу, 
наявного в Україні.  
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В статье рассмотрен мировой опыт оценки проектов государственно-частного партнерства. 
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ответственности, а также соотношения цены и качества проекта. 
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The article says about the international experience in the assessment of projects of public-private partnership. 

Given the analysis of the main criteria of assessment: feasibility and economic viability, commercial viability, fiscal 
responsibility, value for money of the PPP.  
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Оценка проекта государственно-частного партнерства предполагает анализ 
возможных путей развития проекта и его дальнейшей реализации на базе государственно-
частного партнерства. Многие успешные программы государственно-частного партнерства 
(далее ГЧП) устанавливают критерии оценки для проектов. 

Оценочные критерии подразумевают ответы, по крайней мере, на четыре вопроса: 
соответствует ли проект таким стандартным критериям оценки как техническая реализация и 
экономическая выгода? привлекательно ли ГЧП на рынке с коммерческой точки зрения? 
будет ли проект более выгодным при реализации посредством ГЧП, чем при обычных 
закупках? какова финансовая ответственность проекта? 

В процессе принятия решения о целесообразности участия в проекте на основе ГЧП, 
государственные органы должны оценить, является ли ГЧП эффективным способом 
использования ресурсов. Это, как правило, включает оценку проекта и предложений ГЧП с 
учетом четырех ключевых критериев. 

- Осуществимость и экономическая целесообразность проекта – имеет ли смысл 
реализация проекта, независимо от способа реализации (ГЧП или традиционная процедура 
государственных закупок). Необходимо сопоставить основные аспекты проекта с 
приоритетами политики и планами развития инфраструктуры. Затем проводится технико-
экономическое исследование, проверка проектной документации и, возможно, 
экономическая экспертиза для проверки окупаемости проекта и расчета объема наименьших 
затрат для достижения ожидаемых выгод. 

- Коммерческая рентабельность проекта. Исследование возможностей проекта по 
привлечению спонсоров и кредиторов для достижения разумных финансовых результатов.  

- Соотношение цены и качества проекта. Можно ли ожидать достижения наилучшего 
соотношения цены и качества проекта, по сравнению с другими вариантами (например, с 
государственными закупками). Критерий также может включать в себя сравнение с другими 
организациями, реализующими проекты ГЧП. Подобное сравнение проводится для проверки 
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предлагаемой структуры по обеспечению наилучших значений по большинству показателей 
(в том числе оптимальное распределение рисков). 

- Финансовая ответственность. Критерий информирует о возможности проекта 
генерировать такой объем выручки, который позволит покрывать требования пользователей, 
государственных органов, а также оплачивать постоянные затраты. Это включает проверку 
бюджетной стоимости проекта как в отношении регулярных платежей и бюджетных рисков, 
так и установления возможности реализации проекта в пределах разумных бюджетных 
вложений и других финансовых ограничений. 

Далее рассмотрим алгоритм и особенности оценка проектов в отношении каждого из 
критериев. Рис. 1 показывает, как оценка проекта вписывается в общий процесс ГЧП [1].  

 
Рис. 1. Оценка проектов ГЧП 

 

Первоначальная оценка по каждому критерию производится на стадии 
идентификации проекта. Подробная оценка начинается с изучения «бизнес-кейса» и 
разработки структуры проекта. Например, оценка соотношения цены и качества зависит от 
распределения рисков. Первоначальное распределение риска может быть рассмотрено при 
изучении соотношения цены и качества, при этом оценка может повлечь за собой изменения 
в распределении рисков. 

Оценка ГЧП проводится повторно на более поздних стадиях. Потому как 
окончательная стоимость (и, следовательно, соотношение цены и качества) не известна до 
тех пор, пока процедура закупки не будет законченной, то есть когда правительство должно 
принять окончательное решение и подписать контракт. Многие правительства требуют 
дополнительной оценки и одобрения на этом этапе. 

Оценка технико-экономического обоснования проекта и экономической 
целесообразности. 

Подобная оценка проводится не только для проектов ГЧП. Большинство правительств 
проводит техническую и экономическую экспертизу предложенных проектов, как и любых 
других крупных государственных инвестиционных проектов. Существует два основных 
элемента такой оценки. Первый-это разработка концепции и технико-экономического 
обоснования проекта. Второй элемент отвечает на вопрос: является ли проект хорошим 
государственным инвестиционным решением. Это происходит на основе анализа 
экономической целесообразности. 

Правительства многих стран имеют свои собственные процедуры для оценки крупных 
государственных инвестиционных проектов. Поэтому далее кратко рассмотрим основные 
вопросы для потенциальных проектов ГЧП, которые должны быть решены (в том числе по 
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обеспечению источников финансирования), и могут дополнить существующий 
инструментарий правительств.  

Перед процедурой оценки, проект должен быть выбран. В проекте должна быть четко 
определена физическая структура, используемые технологии, предполагаемые результаты. 
Также проект должен содержать информацию о величине капитальных, операционных и 
эксплуатационных расходах и любых доходах, которые предполагается получить. Это 
определение является достаточно широким и его можно применить практически к любому 
проекту. 

Концепция проекта подвергается проверке по следующим аспектам: 
- техническая осуществимость – может ли проект быть реализован в соответствии с 

планом, с использованием проверенных технологий и без необоснованных технических 
рисков? 

- правовые возможности - существуют ли какие-либо юридические препятствия для 
проекта? Для проектов ГЧП этот аспект включает изучение правовых ограничений на 
способность правительства заключить контракт ГЧП; 

-экологическая и социальная устойчивость – проверка проекта на соответствие 
национальным экологическим и стандартам планирования. 

При изучении вышеперечисленных аспектов необходимо привлечение экспертов для 
проведения детальных исследований, например, технико-экономического, правового 
анализа, а также анализа экологических и социальных последствий. 

Правительства многих стран используют некоторые формы анализа экономической 
эффективности, чтобы определить – является ли рассматриваемый проект хорошим 
вложением государственных ресурсов. Проект является экономически рентабельным, если 
экономические выгоды от реализации проекта превышают его экономическую стоимость. 

В большинстве случаев экономические издержки сопоставимы финансовым затратам, 
хотя в некоторых случаях нерыночные издержки (загрязнение окружающей среды) могут 
оказать значительное влияние. Экономические выгоды являются мерилом стоимости 
проекта. Часть доходов проекта генерируются на уровне нижней границы экономической 
выгоды, но доходы могут быть гораздо выше выгод. Например, выгоды от улучшения 
транспортировки могут превышать пошлины, выплаченные на шоссе. Ценность образования 
в средней школе измеряется улучшением жизни и перспективами детей. Экономический 
анализ рентабельности может также включать в себя анализ эффективности затрат, чтобы 
определить, является ли проект наименее затратным способом достижения выявленных 
преимуществ. 

Многие страны нуждаются в проектах ГЧП, потому как выполнение 
вышеперечисленных критериев является обязательным для всех крупных государственных 
проектов. В других случаях требования ГЧП специфичны, например: 

- Филиппины. Все крупные инфраструктурные проекты проходят детальную 
структуризацию и изучение рентабельности в процессе оценки. Схожий процесс 
применяется к проектам ГЧП. 

- Чили. В законе о концессиях 2010 года говорится о том, что общественная оценка 
потенциальных проектов ГЧП должна быть одобрена Министерством планирования. Это 
один из документов, в котором указано, что Совет Концессии должен ознакомиться с 
проектом, прежде чем проект будет реализован на основе ГЧП. 

- В Индонезии, в руководящих принципах, выпушенных Государственным 
Индонезийским инфраструктурным гарантийным фондом, указаны критерии, на основе 
которых происходит оценка потенциальных проектов для ГЧП. Критерии включают 
показатели технической осуществимости, экономической, экологической и социальной 
целесообразности. 

- На Ямайке, первый критерий, которому должен удовлетворять любой предложенный 
проект ГЧП – это «рентабельность проекта». Рентабельность проекта включает 
эффективность в выполнении задач, поставленных Правительством, техническое 
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обоснование, соблюдение юридических и природоохранных норм, социальную устойчивость 
и прибыльность. 

В целом, оценка проекта для потенциального ГЧП схожа с оценкой для любого 
другого публичного инвестиционного проекта. Общая проблема при экспертизе проектов – 
это неоправданный оптимизм. Исполнителям проектов следует иметь в виду, что 
проделанная работа по оценке рентабельности проекта также закладывает фундамент для 
следующих этапов оценки ГЧП. Содержание проекта обеспечивает основу для разработки 
финансовой модели, а также коммерческого и финансового анализа доходности. Оценка 
технической осуществимости, социальной и экологической устойчивости служит основой 
для анализа рисков. Затраты и оценка спроса в сметной документации, разработанной для 
оценки экономической рентабельности предоставляет первоначальные вложения для 
финансового моделирования, и анализа соотношения цены и качества. 

Оценка коммерческой рентабельности. 
Установив уровень рентабельности проекта далее происходит следующим этапом 

будет изучение структуризации проекта в формате ГЧП, так чтобы проект был 
привлекателен для рынка. Немаловажным аспектом является привлекательность проекта для 
частного сектора. Частный сектор будет считать проект коммерчески привлекательным, если 
он предлагает хорошие финансовые результаты, и несет за собой приемлемый уровень риска. 

Оценка доходности включает в себя финансовый анализ, то есть построение 
финансовой модели проекта и проверку денежных потоков, доходов и финансовой 
устойчивости. Справочное руководство по ГЧП Азиатского банка развития дает краткий 
обзор типичного финансового анализа ГЧП [2]. Более полный обзор дает И.Р. Йескомб в 
своей работе «Государственно-частное партнерство. Принципы политики и финансов» [3]. 

Если доходы от пользовательских сборов превышают затраты плюс коммерчески 
требуемую доходность на капитал, то проект будет коммерчески привлекательным (при 
условии, что риски находятся на приемлемом уровне). Если пользовательские сборы ниже, 
чем предполагается, тогда Правительство может использовать финансовый анализ для 
оценки вклада правительства, который будет необходим и должен быть оценен на этапе 
финансового анализа. 

Правительства также часто оценивают запросы потенциальных партнеров в 
отношении предложенного ГЧП, прежде чем реализовывать его на рынке. Для этого 
необходимо изучить историю реализаций подобных проектов частным сектором в стране 
или регионе. Подобное исследование может включать в себя тестирование рыночных 
интересов, для представления основных параметров проекта потенциальным инвесторам, для 
вопросов и комментариев. 

Рыночные исследования могут осуществляться непосредственно ГЧП или могут быть 
переданы квалифицированным консультантам. Консультанты, например, такие как 
Международная финансовая корпорация, знают вероятных претендентов на различные виды 
проектов ГЧП. Используя их для оценки интересов рынка, правительство имеет возможность 
получить обратную связь от рынка. Такая информация является более конкретной и 
корректной, нежели самостоятельно полученная неопытными правительственными 
агентствами. 

Оценка соотношения цены и качества. 
Основная задача большинства правительств при реализации ГЧП – это достижение 

приемлемого соотношения цены и качества в предоставлении необходимой инфраструктуры. 
Понятие «соотношение цены и качества» означает достижение оптимального сочетания 
выгод и затрат, в предоставлении услуг пользователям. Многие успешные программы ГЧП 
требуют оценки, чтобы определить предлагает ли партнерство лучшее соотношение цены и 
качества для общественности по сравнению с обычными государственными закупками. 

Существует несколько подходов для оценки соотношения качества и цены. Первый 
вариант - это проведение качественной оценки, которая включает в себя проверку 
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присутствия всех условий для достижения требуемого соотношения цены и качества – 
например, что хорошая структуризация ГЧП и определенный уровень конкуренции. 

Второй вариант – количественная оценка соотношения «цена-качество». Это, как 
правило, включает в себя сравнение выбранного варианта ГЧП с компаратором публичного 
сектора, то есть, как проект будет выглядеть, если будет реализован посредством обычных 
государственных закупок4. Анализ соотношения цены и качества, в особенности 
количественная методика «компаратор публичного сектора» стала предметом широкого 
обсуждения. «Компаратор – это инструмент сравнения эффективности осуществления 
проекта двумя альтернативными способами – традиционным государственным исполнением 
и использованием механизмов государственно-частного партнерства. Он позволяет 
государственному сектору определить, будет ли использование государственно-частного 
партнерства более эффективным» [4]. 

Сравнение ГЧП и компаратора проводится различными способами. Наиболее 
распространенным является сравнение финансовых затрат на основании двух параметров – 
сравнение стоимости с поправкой на риск, если правительство реализует схожий проект 
посредством государственных закупок, и ожидаемой стоимости ГЧП для государства (до 
закупок) или фактических заявок ГЧП (после закупок). Альтернатива заключается в 
сравнении двух вариантов на основе экономической рентабельности. Изучается 
количественное выражение ожидаемых преимуществ ГЧП по сравнению с обычными 
закупками против собственных дополнительных расходов. 

Сопоставление цены и качества может быть сделано на программном уровне, для 
проектов имеющих общие характеристики. Например, справочное руководство по оценке 
соотношения цены и качества Казначейства Великобритании описывает, как соотношение 
цены и качества должно быть оценено на программном и проектном уровнях. Некоторые 
вопросы стоимости и реализации компаратора актуальны в развивающихся странах.  

Оценка налоговых последствий. 
Предлагаемый проект ГЧП может иметь все возможности для реализации, быть 

экономически рентабельным, а анализ соотношения цены и качества может показать, что 
ГЧП – это лучший способ реализовать его. Тем не менее, департамент закупок также должен 
решить, является ли ГЧП доступным и финансово ответственным, учитывая бюджетные 
ограничения. 

Многие правительства вступают в ГЧП не до конца, понимая его возможную 
стоимость. Это может создать значительный финансовый риск для правительства. Чтобы 
избежать этой ловушки, правительства должны оценивать финансовую доступность, при 
оценке проекта ГЧП – для того чтобы не выходить на рынок с проектами, которые они не 
могут себе позволить. 

Бюджетные обязательства могут быть прямыми или условными. Прямые 
обязательства - это те обязательства, которые правительству придется сделать, если проект 
ГЧП будет реализован - например, доступность платежей для школы ГЧП. Условные 
выплаты – это выплаты, которые производятся только при наступлении определенных 
событий - например, платежи, которые могут быть сделаны при гарантии минимального 
трафика в случае, если уровень движения, ниже прогнозов по автомагистрали ГЧП. 

Правительства нуждаются в оценке возможных издержек, связанными с обоими 
видами обязательств. Также, когда бюджетные расходы определены, правительство должно 
оценить, насколько эти затраты будут доступными. Правительства могут оценить 
доступность обязательств с помощью сравнения годовой сметы расходов с прогнозируемым 
бюджетом заказчика, учитывается влияние на долговую устойчивость или введение 
определенных лимитов на различные виды обязательств ГЧП. 

                                                 
4Анализ соотношения цены и качества может быть использован для выбора широкого спектра вариантов 

обеспечения проекта. Варианты соотношения «цена-качество» по проектировке строительства можно 
сравнить с вариантом полного цикла «проектирование-строительство-эксплуатация-обслуживание». На 
практике, для большинства программ ГЧП такой подход является слишком сложным и дорогим.  
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Інноваційний розвиток економіки України є безальтернативним вектором її 
подальшого руху, здатним забезпечити не тільки економічне зростання, але й інший 
соціально-культурний рівень держави. Разом з тим, слід констатувати, що Україна, на жаль, 
втрачає позиції на ринку інновацій. Уповільнення інноваційної діяльності проявляється в 
критично низькому рівні основних показників внутрішньої та  зовнішньоекономічної 
безпеки, більшість з яких характеризує стан економічної безпеки як незадовільний або 
критичний. 

За останні роки частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції не перевищує 4 %. В той час у країнах Європейського Союзу цей 
показник сягає 60 %, в Японії ― 67 %, в США ― 78 %. Зменшуються роль України як 
експортера інноваційної продукції. Так, в 2013 р. обсяг експорту інноваційної продукції 
становив 16,0 млрд грн, що становило 128,4 % від рівня 2005 р. (в 2008 р. ― відповідно 23,6 
млрд грн і 188,9 %). В результаті наша країна втрачає своє місце на світовому ринку 
інноваційної продукції. 

Економіка України в період економічного зростання не зуміла перейти від ресурсної 
стадії розвитку до інноваційного. Незважаючи на наявність потужного науково-технічного 
потенціалу, інноваційні процеси в Україні протягом багатьох років перебували в стані 
стійкої стагнації. 

В сучасних умовах не спостерігається ані істотних зрушень у впровадженні нових 
технологічних процесів, ані ознак інтенсивного масового освоєння результатів наукових 
досліджень і розробок. Згідно з офіційною статистикою, динаміка кількості впроваджених 
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нових технологічних процесів до кризи 2008–2009 рр. не відрізнялася стабільністю та 
задовільною тенденцією до зростання. За останні два роки їх кількість скоротилася на 934 
од., або на 37,2 %. В результаті кількість впроваджених нових технологічних процесів в 
2013 р. склала лише 112,3 % від рівня 2000 р. Щодо кількості освоєних нових видів 
продукції, то динаміка цього показника за 2000-2013 роки значно погіршилась ― їх обсяг 
скоротився майже у 5 разів. 

 Абсолютна кількість підприємств України, діяльність яких була спрямована на 
розробку та впровадження як технологічно нових, так і технологічно вдосконалених 
продуктів і процесів, скоротилась у 2000-2013 роках на 12 %, більшість з яких ― це малі 
підприємства. У кризовий та посткризовий періоди (2009–2012 рр.) спостерігалося деяке 
зростання кількості підприємств, які впроваджували інновації, проте в 2013 р. їх кількість 
скоротилася на 59 одиниць.  

За 13 років асигнування на наукові та науково-технічні роботи збільшилися у 5,2 рази, 
причому витрати державного бюджету виросли лише в 2,8 рази. Незважаючи на зростання 
абсолютного розміру витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, їх частка у 
ВВП скоротилася з 1,16 % до 0,77 % (небезпечний рівень індикатора стану економічної 
безпеки). Сучасний рівень витрат державного бюджету на наукові та науково-технічні 
роботи не лише не в змозі забезпечити перехід економіки на інноваційну модель розвитку, 
але й загрожує національній безпеці в економічній сфері. 

  Протягом 2002–2013 рр. частка витрат на фінансування інноваційної діяльності за 
рахунок коштів державного бюджету за не перевищувала 3 %. В 2013 р. в умовах політичної 
нестабільності уряд фінансував в основному захищені статті бюджету і суттєво припинив 
фінансування статей інноваційних витрат. 

 За таких умов на перший план забезпечення економічної безпеки  висувається 
завдання реалізації національної інноваційної стратегії, яке потребує ефективного 
використання комплексу факторів: фінансово-економічних, техніко-організаційних та 
соціальних.  

  Стратегічний підхід до управління інноваційним розвитком, з нашої точки зору, є 
необхідним, оскільки він: 

 Орієнтований на часові горизонти, адекватні перебігу інноваційних процесів; 
 Дозволяє сконцентрувати зусилля на пріоритетних напрямах інноваційної діяльності; 
 Комплексно використовує ключові переваги національної економіки в процесі 

гнучкої адаптації до змінних умов зовнішнього та внутрішнього середовища. 
Інноваційна стратегія є визначальною формою реалізації інноваційної діяльності і 

полягає у виборі найбільш ефективних шляхів технічного і технологічного розвитку на 
основі довгострокового прогнозування. Вона  характеризується взаємозв’язаним комплексом 
дій, спрямованих на зміцнення життєздатності і конкурентоспроможності підприємств.  

Існують різні види інноваційних стратегій, які мають свої ознаки та характеристики. 
Так, Б. Санто, в книзі «Інновація як засіб економічного розвитку», класифікує їх за рівнями 
управління:  

 інституціональні стратегії (на рівні організацій та підприємств);  
  центральні стратегії (на державному рівні). 
Класифікація інституційних інноваційних стратегій вельми широка (наступальні та 

оборонні, проривні та імітаційні тощо). Вибір виду інноваційної стратегії залежить від 
багатьох чинників: цілей, ресурсів, зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Центральну інноваційну стратегію можна подати як спосіб сприяння розвитку 
економіки, здійснення такого впливу на зовнішні умови функціонування суб’єктів 
господарювання, що дає змогу прискорити технічний розвиток і підвищити рівень 
економічної ефективності підприємств. Метою центральної інноваційної стратегії є 
створення умов для стійкого економічного зростання, виходу інноваційної продукції на 
внутрішній і зовнішній ринки, заміщення імпортної продукції на внутрішньому ринку за 
рахунок високого технологічного рівня та конкурентоспроможності виробництва. 
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Відповідно до мети, з огляду на досвід індустріально розвинених країн, а також тих країн, що 
стали на шлях наздоганяючого прискореного економічного розвитку, вирізняють такі 
інноваційні стратегії: 

 Стратегія нарощування, сутністю якої є реалізація комплексу заходів 
довгострокового характеру, спрямованих на забезпечення поступового 
нарощування випуску нової високотехнологічної конкурентоспроможної продукції 
на основі використання власного науково-технічного і виробничо-технологічного 
потенціалу, а також зарубіжного досвіду, залучення науковців і фахівців (імпорт 
робочої сили), інноваційних капіталів (імпорт капіталу) (США, Великобританія, 
Німеччина, Франція). 

  Стратегія перенесення, яка полягає у використанні досягнень зарубіжного науково-
технічного і виробничо-технологічного розвитку за допомогою імпорту технології 
та освоєння виробництва продукції нових поколінь, закупівлі ліцензій на 
високоефективні новітні технології. Надалі в країні створюється й розвивається 
власний науково-технічний та промисловий потенціал, забезпечується відтворення 
всього циклу (від фундаментальних досліджень і розробок до виробництва й 
реалізації конкурентоспроможної продукції на ринках країни та за межами) 
(Японія). 

  Стратегія запозичень, сутність якої – в освоєнні випуску наукомісткої 
високотехнологічної продукції, що вироблялася раніше у високорозвинених 
країнах, на основі використання власного інноваційного потенціалу країни. Надалі 
забезпечується розвиток науково-технічного і промислового потенціалу, 
спроможного самостійно провадити роботи за всіма етапами інноваційного циклу 
— від створення до реалізації інноваційної продукції, та нарощується виробництво 
продукції (Китай, країни Південно-Східної Азії). 

З приводу вибору стратегії українські науковці провадять чимало досліджень. Так, 
пропонується в україні частково використовувати стратегії запозичень та перенесення, 
зважаючи на обмеженість ресурсів, брак інвестицій, незадовільний стан національної 
матеріально-технічної бази виробництва. [1, с.358-361] Згадані типи стратегій пропонується 
використовувати в тих сферах діяльності, де немає наукових напрацювань, але є 
висококваліфікований трудовий потенціал. Водночас наголошується, що стратегії 
перенесення та запозичень несуть певні загрози, пов'язані з можливим трансфером морально 
застарілих технологій. Як показує досвід технологічного розвитку молодих «азіатських 
тигрів», ці стратегії зумовлюють консервацію науково-технічної відсталості та посилюють 
відставання від високорозвинених країни за основними макроекономічними параметрами. 

При цьому важливо відзначити, що до стратегій запозичень та перенесення потрібно 
ставитися з деякими скептицизмом, оскільки слід брати до уваги те, що, по-перше, у країнах 
— «азіатських тигрів» перед прийняттям рішення щодо розвитку майже не було розвинуто 
власне виробництво; по-друге, такі стратегії були доцільні десяток років тому, утім сьогодні 
відбувається  стрімкий науково-технічний розвиток, а отже, відставання в разі застосування 
таких стратегій буде неминучим. 

Дослідники  відзначають, що, хоч Україна й має достатньо розвинену науку за 
окремими напрямами, необхідні фінансові й матеріальні державні ресурси, комплекс 
підприємств з добре технологічно організованим виробництвом (в основному на базі 
підприємств ВПК), стратегії нарощування не може виникнути з цілої низки причин. По-
перше, процес приватизації в Україні не спричинив формування великого капіталу, 
спроможного і заінтересованого в активній участі на інноваційному ринку. По-друге, добре 
організоване виробництво розосереджене у просторі. По-третє, наукові центри (за винятком 
кількох державних КБ, прикладних інститутів, що працюють на «оборонку») не залучені в 
тісні фінансові зв'язки з приватними підприємствами і залишаються бюджетними. По-
четверте, висококваліфіковані інженери та працівники також розосереджені в різних галузях 
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і підприємствах; основній їх частині не вистачає необхідної для роботи з інформаційними 
технологіями кваліфікації.  

Проте, на наш погляд, стратегія нарощування є перспективною. При цьому державне 
регулювання має бути надзвичайно виваженим і обґрунтованим. Держава повинна взяти на 
себе відповідальність за забезпечення належних умов інноваційного розвитку країни. Серед 
цих умов слід зазначити фінансові важелі (засоби інвестиційної, податкової, кредитної 
політики), чітке законодавче забезпечення, створення інформаційного простору, соціальні 
фактори. Навіть за обставин серйозних фінансових обмежень можна досягти істотних успіхів 
на шляху інноваційного розвитку. Необхідно упорядкувати правове поле інноваційної 
діяльності, інноваційного продукту та інтелектуальної власності. Існує невизначеність щодо 
істинного змісту інноваційного продукту.  Економічні суб'єкти часто відмовляються від 
декларування (справжніх чи фіктивних) інноваційних продуктів через відсутність 
інноваційних пільг.  

  Перепоною на шляху до реалізації центральної державної стратегії залишається 
висока корупція. Відповідно до індексу сприйняття корупції 2013 р, розрахованим 
Transparency International, Україна протягом багатьох років знаходиться в групі підвищеного 
ризику разом з Камеруном, Іраном, Нігерією, Центральної Африканської Республікою і 
Папуа - Новою Гвінеєю.  Кошти, які виділяються для підтримки інноваційної діяльності, не 
завжди доходять до адресата своєчасно у повному обсязі.   

Корупція та незрілість інститутів не означає, що держава повинна відмовитися від 
спроб проведення активної інноваційної політики. В таких умовах головні акценти повинні 
бути перенесені на створенні інфраструктури для поширення інновацій, макроекономічні 
стимули для їх впровадження та соціальні умови інноваційної діяльності.   

Держава має   створити умови рівного доступу до інформації для всіх суб’єктів 
інноваційної діяльності.  Серед послуг інфраструктури інноваційної діяльності   має бути 
достовірна експертиза інноваційного продукту. 

Окремо слід наголосити на соціальних умовах інноваційної діяльності. Це 
насамперед, підвищення професійного рівня зайнятих, розвиток людського капіталу, 
сприяння творчій праці. Необхідно припинити покладатися на здобутки колишньої освіти і 
чесно визнати, що українська наука відчуває кадровий голод. Ринкова орієнтація вищої 
освіти перешкоджає формуванню науковців здатних проводити фундаментальні 
дослідження. Відверто кажучи, й підприємства не висувають помітного попиту на вагомі 
наукові розробки, що відображує  неготовність суспільства в цілому до інноваційного 
прориву.   

З іншого боку, необхідно переглянути засади стимулювання інноваційної діяльності, 
враховуючи її кардинальні відмінності від традиційної праці. Важливо відновити престиж 
творчої праці, зокрема, інженерно-технічної, причому не лише у світі комп’ютерних 
технологій, а й у машино – й приладобудуванні.  

 Інноваційна політика держави повинна виходити з єдності технологічних та 
соціальних інновацій, оскільки розрив між ними кладе межу інноваційному розвитку. 
Натомість соціальні інновації вносять безцінний вклад у зростання нематеріальних активів 
підприємств, які, за умов інноваційного розвитку, як правило, випереджають за розмірами і 
темпами приросту матеріальні. 

Нарешті, важливим соціальним фактором інноваційного розвитку є формування нової 
культури, заснованої на відкритості до змін, готовності до конструктивного співробітництва 
між наукою, виробництвом та освітніми закладами, на довірі й відкритості.  

Аналіз експертних оцінок, одержаних у рамках виконання Державної програми 
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, свідчить, що 
вітчизняна наука зберегла здатність за певних  умов  виконувати  дослідження  і  здобувати  
результати  світового рівня за такими напрямами, як розроблення новітніх розділів 
математики   та теоретичної фізики; дослідження наноструктур і розроблення 
нанотехнологій; радіофізика міліметрового та субміліметрового діапазону; 
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імунобіотехнології, біосенсорика та молекулярна діагностика; біотехнологія рослин та 
біофізика;  інформатика; мікро- та оптоелектроніка; аерокосмічні технології, а також у низці 
інших напрямів.  

Для здійснення соціального та  економічного прориву Україна повинна розробити й 
ухвалити Стратегію інноваційного розвитку та сформувати Національну інноваційну 
систему. В Україні були здійснені перші кроки у цьому напрямку, запропоновано «Стратегію 
інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [1]. 
Проте на заваді стають такі проблеми: 

 неефективне управління інноваційним розвитком держави; 
 недосконала система фінансування української науки; 
 застарілість сучасної технологічної бази науки, безвідповідальне ставлення до 
приведення її у відповідність до сучасних вимог;  

 погіршення демографічної структури та якості кадрів науки;  
 відсутність дієздатного механізму реалізації визначених державою пріоритетів 
науково-технологічного розвитку;  

 наростаючий розрив міждисциплінарних зв’язків і циклу «фундаментальні 
дослідження – розробки – комерціалізація їх у виробництві»;  

 посилення негативних явищ у науковій сфері (науковий конформізм, пасивне 
сприйняття значною кількістю вчених існуючих порядків, некритичність позицій до 
негараздів, у тому числі щодо оцінки свого внеску в науку і поліпшення суспільного 
життя). 

Маємо зауважити, що збереження теперішньої структури економіки навіть у разі 
збільшення ВВП у 3–5 % за рік неможливо досягти економічної безпеки та її реального 
розвитку, тому що при існуючий структурі економіки кожна одиниця зростання ВВП 
потребує ще більш зростаючих для цього витрат. 

Збільшення частки більш технологічно високих виробництв до 35–40%, частки 
наукоємної продукції в економіці до 25–30 %, частки підприємств, що впроваджують 
інновації, в 3–3,5 рази забезпечить умови для підвищення впливу інновацій на економічне 
зростання України. Стратегією передбачається можливість досягти зростання внеску 
інновацій в 1,5–2 рази.  

Дослідження Світового Банку зазначає, що інновації є виключно соціальним 
феноменом, вони не можуть бути зведені тільки до результатів державного фінансування 
наукових досліджень і розробок, або до організаційних інновацій та  макроекономічних 
умов. Успіх інновацій залежить від їх сприйняття суспільством. Саме тому, третє покоління 
інноваційної політики розглядається як горизонтальна і міжвідомча політика, що залежить 
від ефективності державних механізмів, здатних забезпечити необхідну координацію. 
Безумовно, ці механізми повинні бути адаптовані до існуючих інституційних рамок та 
культурних традицій. [2, с. 11]. 

Виходячи із комплексного характеру інноваційної стратегії, головними елементами 
системи державного стимулювання й підтримки нововведень мають бути[3, с. 74]: 

 правова база, на якій має ґрунтуватись інноваційна діяльність; 
 законодавча фіксація частки (не менш як 5 %) національного доходу, яку 
спрямовують на інноваційну діяльність;  

  податкові стимули для фізичних і юридичних осіб, які ведуть інноваційну 
діяльність; 

 гарантування вченим — новаторам належної зарплатні, робочого місця та умов 
праці, житла, пенсійного забезпечення; 

 підготовка фахівців з менеджменту та маркетингу інновацій; 
 пріоритетне ресурсне забезпечення інновацій; 
  стимулювання інноваційно-підприємницької діяльності вищих закладів освіти 
України та економічної заінтересованості вчених у інноваціях; 
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  прискорення процесу використання технологій подвійного призначення. 
Розгляд особливостей інноваційного розвитку в Україні показав, що процес 

нововведень, який здійснюється в його рамках, не усуває і не пом’якшує вплив факторів, які 
підривають стійкість національної економіки. Враховуючи визначальну роль науково-
технічних факторів в сучасних умовах, необхідно перш за все забезпечити  формування 
національної інноваційної системи. Практична реалізація стратегічного курсу на 
інноваційний розвиток України має базуватися на усвідомленні необхідності органічного 
поєднання цілеспрямованого впливу держави на розвиток економіки з ринковими 
механізмами її функціонування. 
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Проведено порівняльний аналіз щодо обсягів надходження прямих зарубіжних інвестицій в сучасну 
глобальну економіку та залучення приватних інвестицій в розвиток української економіки в період поглибленої 
системної кризи. 
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A comparative analysis of the volume of direct foreign investment in the modern global economy and attract 

private investment in the Ukrainian economy during the deep systemic crisis. 
Key words: investment climate, supply markets, insurance, investor, ease of doing business ranking. 
 

Постановка проблеми. Говорячи про інвестиційний клімат в Україні, слід пам’ятати, 
що наша держава не перебуває у вакуумі. Якою б мірою не була приваблива окремо взята 
країна, в неї не надходитимуть інвестиції, якщо у світовій економіці відбуваються 
посткризові явища. Тим часом темпи її відновлення після кризи 2008 р найповільніші всю 
післявоєнну історію. На тлі посткризових явищ у світовій економіці, інвестиційна ситуація в 
Україні виглядає ще більш загрозливо. Основним чинником деструктивних явищ 2014 року є 
повна дерегуляція економіки помножена на військовий конфлікт, що жевріє на Сході країни і 
додана до цього індиферентність нової української влади щодо впровадження обіцяних 
економічних реформ, що так очікуються українським суспільством. Проте, цікавим на наш 



 112

погляд був би порівняльний аналіз розвитку загальносвітового інвестиційного ринку і міцно 
пов’язаного з ним національного ринку ПІІ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 2014 року українські науковці 
практично оминають питання іноземних інвестицій в економіку України. І, це зрозуміло, 
опираючись на регресуючи процеси, котрі практично щомісяця посилюються в економіці 
промислово розвинутих регіонів України. Більшість з них перебуває нині в зоні військового 
конфлікту, чи межує з ним. А отже, вести мову про відновлення інвестиційної вливань під 
час військових дій просто безглуздо. Проте, залишається низка регіонів Центральної і 
Західної України, котрі в цей час не втратили своєї інвестиційної привабливості, а отже 
можуть стати трампліном для підйому всієї економіки в цілому, принаймні,через певний 
проміжок часу. 

Формування цілей статті. Мета даної статті полягає у порівняльному аналізі 
надходженням прямих зарубіжних інвестицій в глобальну економіку протягом 2014-2022 рр. 
та надходженні ПІІ в економіку різних регіонів України за аналогічний період часу. 
Представлений аналіз проводиться із врахуванням деструктивних чинників, що 
перешкоджають стабілізації економічної ситуації в Україні. 

Викладення основного матеріалу. Промислове виробництво зростає на 60% 
повільніше, ніж до кризи, і навіть у США ВВП все ще на 5% нижче «повного потенціалу». У 
єврозоні за останні 12 місяців ВВП збільшився лише на 0,7%, а в Японії в II кварталі він 
зменшився на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відповідно, на 9,7% 
скоротилися приватні інвестиції. Сповільнюються економіки країн, що розвиваються, які 
останнім часом «тягнули» весь світ: за оцінками МВФ, середньорічні темпи зростання там 
впали з докризових 7% до 6% в 2010-2013 рр., а в найближчу п’ятирічку складуть 5%. 

Економіка не зростає, тому що не зростають інвестиції у виробничі активи. 
Завершився 15-річний «сировинної бум» [1, с. 27-28, 30-31], споживчий попит в країнах, що 
розвиваються зростає повільніше, а між тим заборгованість корпорацій не зникає: 2 тис. 
найбільших компаній світу, за оцінками рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P), 
«сіли на кеш» в розмірі 4,5 трлн. дол. США, але їх чиста заборгованість становить всі 1,1 
трлн. дол. США. Відношення заборгованості до сукупних активів зменшилося з 27% в 2009 р 
до 24% в 2013 р, але все ще дуже значне. В наслідок цього, за прогнозами S&P, обсяг 
капітальних інвестицій в Європі цього року зросте лише на 1%. Банки не поспішають 
видавати нові кредити, та й бізнес не прагне до нових інвестиційних зрушень в умовах, коли 
інвестиції не гарантують віддачі: для початку має зрости норма прибутку, яка поступово 
падає починаючи з 1960-х років (табл. 1). 

Таблиця 1 
Середньосвітова норма прибутку у 1964-2010 рр. 

Роки Показники норми прибутку 
1964 37,0 
1974 26,5 
1984 20,3 
1994 20,9 
2004 20,4 
2007 21,1 
2010 18,4 
 

Експерти ООН відзначають, що уряди багатьох країн нині намагаються перешкодити 
інвесторам виводити капітал. Хоча запаси готівки у 5 тис. найбільших транснаціональних 
корпорацій (ТНК) становлять понад 11% їх активів, ці гроші лежать мертвим вантажем, не 
перетворюючись на інвестиції. Станом на кінець 2013 запас готівки ТНК розвинених країн 
перевищував докризову норму на 670 млрд. дол. США. Ця сума була б інвестована в 
перспективні галузі та регіони, якби інвестори могли розраховувати на прибутковість своїх 
вкладень. Аналогічна ситуація і з приватними інвестиційними фондами: обсяг їх 
нерозміщених коштів збільшився в 2013 р на 14%, до рекордних 1,07 трлн. дол. США. 
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Таблиця 2 
Надходження інвестицій за регіонами 

(трлн. дол. США) 
Регіони світу 2007 2013 

Північна Америка 18,2 19,8 
ЄС-28 43,2 16,9 
Китай (включно з Гонконгом і 
Макао) 

7,4 14,0 

Південно-Східна Азія 4,3 8,6 
СНД 3,9 7,1 
Британські Віргінські острови … 6,3 
Західна і Південна Азія 5,7 5,5 
Бразилія … 4,4 
Африка … 3.9 
Інші 17,3 13,5 
Всього в світі: 2,0 1,45 

Джерело: складено за даними UNCTAD за 2007-2013 рр. 
 

Разом з тим на світову арену вийшов новий гравець - державні ТНК. Керуючись не 
однією лише комерційною доцільністю, вони нарощують обсяг інвестицій: торік на них 
припало понад 11% світового обсягу прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Про зростання 
популярності держкапіталізму говорить також розширення масштабів діяльності фондів 
національного добробуту, що розмістили в 2013 р. ПІІ на 6,7 млрд. дол. США. 

За даними ЮНКТАД, у даний час ініціативу по залученню ПІІ знову перехоплюють 
розвинені країни, але чи вдасться їм повернутися на докризові позиції, це питання 
залишається не визначеним (табл. 2). 

Тим часом інвестиції в Східну і Південно-Східну Європу в 2013 р зросли аж на 28%, 
досягнувши 108 млрд. дол. США. Отже, постає питання чи зможе Україна стати новою 
точкою зростання світової економіки? 

Якщо аналізувати ситуацію сьогодення, то навряд чи. За даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, у січні - липні 2014 падіння ВВП склало 3,3% в 
порівнянні з аналогічним періодом 2013. При цьому фахівці Інституту економічних 
досліджень і політичних консультацій, вважають, що безперервний військовий конфлікт на 
сході країни може призвести до падіння ВВП на 10%. За таких обставин Україні необхідно 
сподіватися на диво, щоб змінилася ситуація. Дивом могло б би бути залучення іноземних 
інвестицій. Однак фахівці одноголосно заявляють: зараз спостерігається, швидше, відхід 
інвесторів з ринку. Станом на 1 липня 2014 обсяг ПІІ у вигляді акціонерного капіталу склав 
50 млрд. дол. США, що на 11,9% менше, ніж на початку року. Ця тенденція намітилася ще 
кілька років тому - разом з розвитком економічної кризи в світі. Скорочення надходжень 
інвестицій почалося приблизно в 2009 р., до цього часу Україна залучала 7-8 млрд. дол. 
США. Але з початком кризи ця сума скоротилася до 4,5 млрд. дол. США (табл. 3). 

Таблиця 3 
Залучені капітальні інвестиції за рахунок коштів іноземних інвесторів в Україні 
Роки Млрд. грн. Частка загального обсягу капітальних інвестицій, % 
2009 8,2 4,2 
2010 4,1 2,1 
2011 7,2 2,8 
2012 4,5 1,7 
2013 4,0 1,6 

2014* 1,3 1,6 
Джерело: За даними Державної статистичної служби України 
* січень-червень 2014 р. 
 

Отже, раніше відтік інвестицій компенсувався за рахунок надходжень з офшорів, 
зокрема, з Кіпру. Іншими словами, за рахунок реінвестицій, які проводили українські та 
російські промислові групи, коли виводили кошти з країни. Нині вони витримують паузу, в 
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зв’язку із військовою агресією Росії, погіршенням економічної ситуації, обвальною 
девальвацією, політичною нестабільністю. 

Незважаючи на те що падіння рівня інвестицій зачепило не лише Україну, на 
загальноєвропейському тлі наша держава виглядає особливо критично. У даний час Україна 
має один з найнижчих показників у Європі. Прямі іноземні інвестиції на душу населення 
становлять близько 1,5 тис. дол. США. Для країни з такими ресурсами і потенціалом це 
невтішний результат. Одна з проблем обумовлена тим, що інвестиції тісно зав’язані на 
промисловість і експорт сировини та металургійної продукції. Навіть нині 32,1% інвестицій 
зосереджені в промисловості і, для порівняння, тільки 1,3% - в сільському господарстві 
(табл. 4). 

Однак промислове виробництво нині не в кращому стані: у серпні його обсяги 
зменшилися на 21,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Частина 
підприємств загублена або тимчасово не працює. Це пов’язано з анексією Криму, 
створенням так званих ДНР і ЛНР. Дані Державної служби статистики України добре це 
ілюструють: у Донецькій області промислове виробництво в серпні скоротилося на 58,7%, а 
в Луганській - на 85%. При цьому галузі, традиційно привабливі для інвесторів, що заходять 
в Україну, серйозно постраждали: в машинобудуванні спостерігається падіння на 31%, у 
металургії - на 30% [2, с. 11-14]. Посилаючись на табл. 4, слід відзначити, що помітно, як 
скорочується частка зарубіжних засобів в капітальних інвестиціях. 

Таблиця 4 
Структура ПІІ по галузям станом на 01.07.2014 р. 

(мрлд. дол. США) 
Назва галузі Показник 

Фінансова і страхова діяльність 25,3 
Торгівля 12,8 
Металургія 11,6 
Операції з нерухомістю 8,1 
Наукова і технічна діяльність 6,6 
Харчова і тютюнова промисловість 5,9 
Хімічна і полімерна промисловість 4,8 
Інформаційні технології і телекомунікації 3,9 
Видобувна промисловість 3,1 
Адміністративне і допоміжне обслуговування 3,1 
Будівництво 2,8 
Транспорт і пошта 2,6 
Машинобудування 2,2 
Інше 7,2 
Всього: 50,0 

 

Не самі почесні місця України відводять рейтингові агентства, що досліджують 
ймовірність дефолту, легкість ведення бізнесу та інвестиційну привабливість. Наприклад, у 
рейтингу Doing Business Україна займає 128-е місце з 189. А міжнародне агентство Fitch 
знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Україна в національній валюті з 
«B-» до «CCC», а РДЕ в іноземній валюті - підтвердило на рівні «ССС». У той же час, згідно 
з результатами дослідження «Ділова думка», проведеного Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій в травні 2014, є позитивні зрушення. Наприклад, 
кількість підприємців, які вважають, що корупція в їх секторі - поширене явище, скоротилася 
з 62,1% до 51,6%. А частка тих, які вважають, що судова система здатна забезпечити 
дотримання комерційних угод і захистити приватну власність, зросла з 28,9% торік до 36,9% 
- у нинішньому. 

Варто звернути увагу на Глобальний рейтинг конкурентоспроможності, який складає 
щорічно Всесвітнім економічним форумом. Цього року Україна в ньому піднялася з 84-го 
відразу на 76-е місце з 144. Укладачі рейтингу пояснюють, що в ньому не враховані наслідки 
активних бойових дій в Донбасі, але відображений ентузіазм, викликаний зміною влади в 
країні. У документі наочно показані слабкі і сильні сторони України з точки зору інвестора: 
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місткий внутрішній ринок і доступ до великих експортних ринків, дешева, зговірлива і дуже 
освічена робоча сила. У той же час все, що стосується діяльності державного апарату, судів 
та доступу до фінансування, - дуже погано. До основних ризиків введення бізнесу в Україні 
відносять наступні [3]: 

- корупція; 
- нестабільність державної політики; 
- складність доступу до фінансування; 
- політична нестабільність; 
- неефективне чиновництво. 
Навіть з урахуванням нинішніх умов експерти сходяться на думці, що в найближчі 

роки ситуація може радикально покращитися. 
Експерти вважають, що 2014 рік для інвестицій повністю втрачений, однак у 

наступному році можна очікувати стабілізації та пожвавлення інтересу до України. А 2016 
може стати показовим роком, в якому нарешті Україну чекає розвиток. 

Основні надії фахівців пов’язані з двома чинниками: припиненням війни і 
підписанням Угоди про асоціацію з ЄС. За оцінками Інституту економічних досліджень і 
політичних консультацій, якщо військовий конфлікт вдасться вирішити до кінця 2014 р, то в 
2015 р зростання економіки України досягне 3-4%. 

Однією з ключових рушійних сил зростання, швидше за все, буде різке збільшення 
інвестицій, оскільки вони повернуться на рівень, близький до рівня 2013, після паузи в 
інвестиційній діяльності. Очікуване відбудовування Донбасу теж слід вважати чинником 
зростання інвестицій. 

Серед першочергових завдань, які нині повинен вирішити Уряд та серед кроків, що 
мають сприяти пожвавленню інвестиційної діяльності слід виділити наступні: 

- успішне завершення АТО; 
- перевибори до Верховної Ради; 
- успішна боротьба з корупцією; 
- у довгостроковій перспективі - співробітництво з ЄС. 
Таких умов комплексного поєднання усіх перелічених факторів можна сподіватись, 

що ВВП України може зрости на 11-12%. 
Основний інвестиційний потенціал зараз пов’язаний з виходом на європейські ринки. 

Є ймовірність, що інвестори з країн, що не входять в ЄС, бажатимуть через нас отримати 
доступ до багатомільйонних ринкам для своїх товарів. Серед основних претендентів слід 
навести Китай. Проте цілком імовірно, що інвестиції прийдуть і з арабських країн. Також, 
позитивним фактором для залучення іноземних капіталів може стати приватизація 
держмайна. 

2014 року було заплановано продати держмайна на 17 млрд. грн. Зрозуміло, що цього 
не станеться до кінця 2014 року, однак цей процес продовжуватиметься в наступні роки. Так, 
в Україні вдасться сформувати інститут ефективного власника і залучити інвесторів. 

Разом з тим необхідно звернути увагу ще на один аспект - політичне страхування. 
Така страховка надається інвестору в його країні державними експортно-кредитними 
агентствами, які, в разі небезпеки, компенсують своїй компанії 90%. Тобто це є ризиком не 
тільки для інвестора, але й для країни, з якої він походить. Однак за можливість робити такі 
інвестиції підприємці готові боротися так само, як і в своїй країні [4, с. 20-22]. 

Фахівці у банківській сфері наполягають на тому, що інвесторам потрібно показати, 
що ризики вкладень в нашу країну мінімальні. Для цього слід зменшити податковий тиск, 
спростити процедури звітності та отримання дозволів, а також впровадити ефективне 
антикорупційне законодавство. Завдяки прийняттю нових законів про держзакупівлі, про 
держдопомогу суб’єктам господарювання, а також антикорупційних законів, скасування 
низки ліцензій і поліпшенню регуляторної політики поступово зростає рейтинг України. 
Торік за рівнем економічної свободи Index of economic freedom Україна набирала 46 балів, 
нині - 49,3. 

 



 116

Литература: 
1. Горбач Д.А. Сырьевой бум-бум. /Д.А. Горбач // Бизнес. – 2012. - № 21 (1008). – С. 27-28, 30-31. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.business.ua/articles/mezhdunarodnaya_ekonomika/Syrevoy_bumbum-30860/. Цитовано за 
версією сайту від 21.05.2012. 

2. Павленко Т., Золотарёва Э. На зубьях. /Т. Павленко, Э. Золотарёва // Бизнес. – 2014. - № 31 (1122). – С. 
11-14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.business.ua/articles/macro_economy/Na_zubyah-72158/. Цитовано за версією сайту від 
4.08.2014. 

3. Global Competitiveness Report 2014-2015. 
4. Горбач Д.А. Сбытовой жанр. /Д.А. Горбач // Бизнес. – 2012. - № 36 (1023). – С. 20-22. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.business.ua/articles/economic_policy/Sbytovoy_zhanr-36349/. 
Цитовано за версією сайту від 3.09.2012. 

 

Nikiforova V.A. 
Ph.D., Senior Researcher, 

Institute of Industrial Economics of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
 

CONCEPTUAL POSITION OF NEOINDUSTRIALIZATION DEVELOPED 
AND DEVELOPING COUNTRIES 

  

Никифорова В.А. 
к.э.н., старший научный сотрудник, 

Институт экономики промышленности НАН Украины, г. Киев, Украина 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РАЗВИТЫХ И 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

 

Проведен сравнительный анализ основных направлений новой промышленной политики в развитых и 
развивающихся странах. На этой основе определены концептуальные положения их неоиндустриализации.  

Ключевые слова: неоиндустриализация, развитые страны, развивающиеся страны.  
 

In the article a comparative analysis of the main directions of the new industrial policy in developed and 
developing countries are conducted. On this basis the conceptual position of their neoindustrialization are identified. 

Keywords: neoindustrialization, developed countries, developing countries. 
 

Тенденции развития глобальной экономики последних десятилетий – смещение 
центров мирового развития в направлении Юга и Востока, перемещение значительного 
числа промышленных производств из развитых в развивающиеся страны, существенная 
зависимость развивающихся стран от финансовых институтов и инновационных разработок 
стран Запада и т.д. – стали причиной осознания необходимости кардинального пересмотра 
как всей экономической, так и в особенности промышленной политики большинства 
зарубежных стран. 

Наиболее активно исследования по коренному изменению промышленной политики 
стали появляться после мирового кризиса 2008-2009 гг., когда значительное число западных 
ученых и специалистов, включая экспертов таких известных международных организаций, 
как Европейская комиссия (ЕК) и Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в своих работах начали акцентировать внимание на необходимости применения 
качественно новых, инновационных прорывных технологий на всех предприятиях по всему 
циклу производства, потребления и утилизации отходов и продукции, в том числе в базовых 
отраслях промышленности [1-6]. 

Особенностью данных научных и аналитических разработок является обязательное и 
скорейшее возвращение на территорию развитых держав ранее вынесенных за их пределы 
промышленных производств и «перезагрузка» уже имеющихся на их территории и закрытых 
ранее предприятий. Эта новая промышленная политика получила название 
«реиндустриализация».  
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Исследования проблем новой промышленной политики и модернизации 
промышленности на качественно новой основе в последние годы также проводились и в 
развивающихся странах, в том числе в России [7-9]. Данный процесс здесь получил название 
«неоиндустриализация», хотя некоторые ученые и специалисты также используют термин 
«реиндустриализация».  

Основное отличие между этими двумя понятиями видится в том, что с территории 
развивающихся стран не осуществлялся «вынос» производств на территорию других 
государств. Поэтому здесь новая промышленная политика предполагает, главным образом, 
модернизацию уже имеющихся предприятий, в основе которой должна лежать, по мнению 
д.э.н. С. Губанова, полная автоматизация всего производственного процесса – от добычи 
сырья до утилизации отходов [10, с. 79-82]. 

В Украине научно-практических наработок по проблеме новой промышленной 
политики на сегодняшний день не так много [11-13]. Однако вследствие традиционно 
огромного значения промышленных производств для украинской экономики (в 2012 г. в 
структуре валовой добавленной стоимости доля промышленности составляла 21%) этот 
вопрос для нашей страны также требует серьезного и неотложного осмысления.  

С учетом того, что промышленные предприятия Украины располагаются на ее 
территории и не «выносились» в другие страны, а также с тем, что большая часть из них 
характеризуется технико-технологической отсталостью и принадлежит к третьему и 
четвертому технологическим укладам (а потому нуждается в незамедлительной 
модернизации), применительно к отечественной промышленности более целесообразно 
применять термин «неоиндустриализация». 

Одними из первых предпринимать шаги в направлении реиндустриализации 
экономики начали США, где в течение нескольких последних десятилетий (как и в 
европейских странах) наблюдался активный процесс деиндустриализации – постоянного 
сокращения доли промышленности в объеме ВВП и общей численности занятых работников 
в соответствующих отраслях, достаточно глубокое, чтобы промышленность страны 
становилась неконкурентоспособной в отношении соседних стран.   

Так, по данным Бюро экономического анализа США, в 2013 г. доля промышленности 
в американском ВВП составляла всего 16,8%, в том числе обрабатывающих отраслей – 
12,4%; также в 2012 г. в американской индустрии было занято 12 млн. чел. при общей 
численности занятых в экономике около 143 млн. чел., т.е всего 8,4% [14]. 

Вследствие сложившейся ситуации президентом страны Бараком Обамой было 
принято решение о возвращении американских производств, выведенных в другие страны. 
Данную инициативу поддержало значительное количество руководителей ведущих 
промышленных предприятий, принадлежащих к машиностроительной, химической, 
нефтеперерабатывающей, металлургической и другим отраслям.  

Так, только в январе 2012 г. в машиностроении США было создано 50 тыс. новых 
рабочих мест, а машиностроительные компании искали еще примерно 600 тыс. сотрудников, 
прогнозируя рост спроса на технические специальности [15]. 

По данным лондонского «The Economist», основными причинами 
реиндустриализации страны являются «…освоение технологий гидроразрыва пластов и 
выход США на первое место в мире по производству природного газа, что привело к… 
драматическому снижению цен на энергию, и рост зарплат в Юго-Восточной Азии, … 
следствием чего стало то, что промышленное производство в США теперь всего на 7 
процентов дороже, чем в Китае, и на целых 15 процентов дешевле, чем в ФРГ» [16]. 

Новая промышленная политика европейских стран во многом схожа с американской. 
Причиной этого выступает падение доли промышленности в ВВП в 2013 г., по данным 
Евростата, всего лишь до 15%, однако имеются некоторые отличия. 

Так, европейцы акцентируют гораздо большее внимание на необходимости внедрения 
экологически чистых технологий, защите окружающей среды (правда, не в ущерб 
экономическим интересам бизнеса) и развитию возобновляемых источников энергии [17-18]. 
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Впрочем, «столпами» реиндустриализации стран Евросоюза остаются дальнейшее 
повышение инвестиций в НИОКР, включая разработку ранее «фантастических» товаров и 
услуг (например, 3D-печать, используемая для изготовления компонентов из пластика и 
металла при производстве автомобилей, аэрокосмических аппаратов и просто 
потребительских товаров, коррозионностойкие наноматериалы для строительства мостов, 
жаропрочные материалы для летательных аппаратов и т.д.), расширение внутреннего рынка 
и усиление профобразования и переподготовки кадров. 

Новая промышленная политика развивающихся стран, рассмотренная на примере 
стран БРИКС [19-20], заключается, главным образом, в ускорении научно-технических 
разработок в области высоких технологий (всеобщая автоматизация и компьютеризация 
производств), углублении сотрудничества между странами объединения, развитии 
приоритетных промышленных кластеров (горно-перерабатывающая промышленность, 
производство металлов и металлопродукции; топливно-энергетический кластер, 
энергоэффективность и возобновляемые ресурсы; транспортная и энергетическая 
инфраструктура, промышленное и жилищное строительство; агропромышленность и 
перерабатывающее производство; «зелёная экономика», чистое производство, управление 
промышленными отходами), реструктурировании финансовой системы, необходимом для 
обслуживания реальной экономики и торговли, а также усилении частно-государственного 
партнерства. 

Отличительной чертой неоиндустриализация России в данном контексте можно 
выделить приоритетность развития вертикально-интегрированных производств и коренной 
модернизации промышленных предприятий для преодоления их критической (по сравнению 
с развитыми странами) технико-технологической отсталости. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика основных направлений неоиндустриализации 

развитых и развивающихся стран* 
Развитые страны Развивающиеся страны 

США БРИКС (без России) 
Возвращение промышленных производств на 
территорию США из развивающихся стран. 
Внедрение прорывных технологий и инноваций во 
всех видах промышленной деятельности, включая 
базовые. 
Повышение экологичности промышленного 
производства. 

Развитие приоритетных промышленных кластеров. 
Использование нанотехнологий в базовых отраслях 
промышленности. 
Разработка принципиально новых технологических 
решений и технических средств на различных этапах 
промышленного производства. 
Совместные научные исследования промышленных 
предприятий и научных организаций. 
Подготовка высококвалифицированных 
специалистов. 
Увеличение доли промышленности как ядра 
реальной экономики. 

ЕС Россия 
Внедрение прорывных технологий и инноваций во 
всех видах промышленной деятельности, включая 
базовые. 
Снижение энергоемкости производства. 
Повышение экологичности промышленного 
производства. 
Возвращение промышленных производств на 
территорию ЕС из развивающихся стран. 

Развитие и укрепление вертикальной интеграции. 
Модернизация и диверсификация приоритетных 
промышленных отраслей (добывающая 
промышленность, металлургия, строительство, АПК, 
энергетика) с акцентом на «зеленых» и 
информационных технологиях. 
Развитие оборонно-промышленного комплекса. 
Широкомасштабная автоматизация производства (от 
добычи ресурсов до утилизации отходов и 
продукции). 
Развитие государственно-частного партнерства. 

* Таблица разработана автором на основе научно-аналитических, экспертных и статистических 
материалов по проблеме неоиндустриализации (реиндустриализации) зарубежных стран. 
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Основные направления новой промышленной политики развитых и развивающихся 
стран, более наглядно показывающие их отличительные особенности, представлены в 
таблице. 

Проведенное исследование и данные таблицы указывают на то, что главным 
концептуальным положением реиндустриализации (неоиндустриализации) как развитых, так 
и развивающихся стран является необходимость совершенно новых открытий в области 
прорывных технологий, которые могли бы быть использованы в том числе в базовых 
отраслях промышленности.  

Общими также выступают необходимость принятия кардинальных мер в области 
ресурсосбережения и повышения внимания к повсеместному внедрению «зеленых 
технологий». 

Базовое же концептуальное различие в новой промышленной политике развитых и 
развивающихся стран заключается в необходимости «возвращения» и «перезапуска» 
промышленных предприятий на территории государств Запада и сосредоточении на 
развитии собственных высокотехнологичных производств с полным обновлением и 
модернизацией их технико-технологической базы в развивающихся странах. 
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The paper studied the world experience to improve the quality of products as the main goal of improving the 
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У статті проведено вивчення світового досвіду поліпшення якості продукції як постійної мети 
підвищення конкурентоспроможності продукції. Запропоновано комплекс заходів державної підтримки 
випуску конкурентоспроможної продукції шляхом створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку 
всіх форм підприємництва, що дозволяє підвищити якість продукції, збільшити кількість і номенклатуру 
конкурентоспроможної продукції. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможна продукція, бізнес середовище, 
держава. 

 

Головним напрямком економічного прориву України є створення умов для випуску 
конкурентоспроможної продукції, які б, стимулювали завоювання нових ринків збуту, 
розвиток новітніх технологій та створення високотехнологічних секторів економіки. 
Конкурентоспроможність продукції – це комплексна категорія, базис конкурентних переваг, 
що створюється на всіх ланках суспільного виробництва, у тому числі значною мірою за 
рахунок структурної перебудови і дійової промислової політики. Випуск 
конкурентоспроможної продукції  безпосередньо пов'язаний з високим рівнем якості. 
Надходження на ринок продукції більш високої якості ускладняє відповідні міри з боку 
конкурентів, оскільки формування якості проходить тривалий цикл, що починається з 
нагромадження науково-технічної інформації й, закінчуючи, створенням продукції. 
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Застосування досвіду Японії при здійсненні економічних реформ в 50-і роки ХХ сторіччя 
свідчить про те, що висування якості як постійної мети дозволило забезпечити раціональне 
розміщення ресурсів, задоволення довгострокових потреб, підвищення 
конкурентоспроможності продукції, нарощування бізнесу, зайнятості, створення нових 
робочих місць. Важлива роль приділялася навчанню персоналу. Заохочення освіти й 
самовдосконалення мотивувалося просуванням по службовим сходам, обумовленим рівнем 
знань. З метою підвищення ефективності й продуктивності праці були початі зусилля, 
спрямовані на поліпшення двостороннього зв'язку між начальником і підлеглими. Бар'єри 
між відділами й групами персоналу були усунуті. Вище керівництво щодня контролювало 
виконання впровадження принципів по забезпеченню якості й конкурентоспроможності. 
Турбота про якість, конкурентоспроможність продукції, престижі своєї фірми є справою 
кожного співробітника. 

На сучасному етапі економічного розвитку простежується тенденція диференціації й 
індивідуалізації ринкового попиту, ускладнюється конфігурація ринків. Завоювання й 
утримання конкурентних переваг здійснюється на якісно новій основі, що базується на 
використанні високотехнологічного устаткування. В Україні державне регулювання випуску 
конкурентоспроможної продукції одержало відображення в Законі України від 12.05.1991 № 
1023-XII «Про захист прав споживачів», Законі України  від 17.05.2001 № 2408-III «Про 
стандартизацію», концепції державної політики у сфері управління якістю продукції 
(товарів, робіт, послуг) від 17 серпня 2002 року № 447. У зазначених законодавчих актах 
відзначено, що для відродження економіки України необхідно поліпшити якість і  
конкурентоспроможність  продукції,  створити  умови для повного розкриття потенціалу 
підприємств, досягнення ділової досконалості, надавати  всіляку  підтримку  та сприяти 
розвитку сфери управління якістю. До основних факторів, що впливають на 
конкурентоспроможність продукції відносяться наступні: 

1. подорожчання вартості кінцевого продукту; 
2. низький платоспроможний попит населення; 
3. відсутність законодавчо-правових актів, що регулюють управління якістю 
імпортованої продукції; 
4. слабко розвинений  фондовий ринок. 
Найважливішим завданням економічної й технологічної політики підприємств 

повинне бути створення нових прогресивних виробів, що мають високу 
конкурентоспроможність. Із цією метою приймаються стратегічні рішення про створення 
менеджменту якості по міжнародному стандарту ISO 9001: 2002. Управління якістю 
розглядається як цілеспрямований процес впливу на об'єкти управління, здійснюваний при 
створенні й використанні продукції, послуг для встановлення забезпечення й підтримки 
необхідного рівня якості, що задовольняє вимогам споживачів і суспільства  в цілому. 

Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і 
дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якістю продукції. 
Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш 
істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок 
конкурентоспроможної продукції є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх 
систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і 
відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості. 

Вирішення такої складної проблеми, як підвищення якості, і як слідство 
конкурентоспроможності, збільшується міжгалузевим і міжрегіональним характером. 
Існують значні розходження в умовах відтворення, що обумовлено різним ступенем 
забезпеченості природними ресурсами, різними кліматичними умовами, демографічними 
процесами, економічним і науково-технічним потенціалом, культурними традиціями й т.д. 
Необхідна інтеграція управління якістю на народногосподарському й регіональному рівні 
всіх підприємств корпорацій, асоціацій, основним завданням яких повинна бути гармонізація  
вимог до якості кінцевих споживчих вартостей.  
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Ключовим питанням підвищення конкурентоспроможності продукції є рівень 
кваліфікації кадрів. Для того щоб забезпечити залучення кваліфікованих кадрів, економічні 
суб'єкти, зацікавлені в цьому повинні взяти на себе функцію відбору молодих людей і 
здійснювати фінансування їхнього навчання під конкретні робочі місця. Держава повинна 
забезпечити відповідний мінімум, що дозволяє освітній установі здійснювати схеми 
переходу на прямі договори з роботодавцями, що є основними споживачами кваліфікованої 
робочої сили. Дослідники Лабораторії кон'юнктурних опитувань Інституту економіки 
перехідного періоду Росії з'ясували, що більш двох третин виробників у Росії заперечують 
або утрудняються оцінити вплив рівня оплати праці на конкурентноздатність продукції, що 
випускає ними. При цьому керівники підприємств вважають, що рівень зарплат робітників і 
ІТП на підприємствах, якими вони керують, «нижче норми». 

Конкурентні переваги фірм варто розглядати у взаємозв'язку з умінням отримувати 
вигоду від використання інформаційних ресурсів Інтернету й електронної комерції, залучати 
й утримувати «інтелектуальних працівників», втілювати в глобальному масштабі можливості 
технологічних і організаційних інновацій.  Новий тип інноваційного розвитку обумовлений 
появою нових потреб суспільства і його членів, способів їхнього задоволення, наслідком 
чого виступає постійне підвищення якості пропонованої на ринку продукції. Отже, 
конкурентоспроможність зв'язується, головним чином, з неціновими факторами, коли 
важливо не стільки пристосування до ринкових умов, скільки їхнє перетворення. Новим 
завданням господарювання стає забезпечення конкурентоспроможності й утримання частки 
ринку. Рішення зазначеного завдання можливо тільки на основі проведення й реалізації мір 
державної політики підтримки випуску конкурентоспроможної продукції. 
 Проблема підтримки випуску конкурентоспроможної продукції значно 
актуалізувалася у зв'язку з приєднанням України до СОТ і підписанням Угоди про асоціацію 
України з ЄС  27 червня 2014 року. Серед головних позитивних наслідків, що стимулюють 
підвищення випуску конкурентоспроможної української продукції, можна виділити 
збільшення можливостей для експорту продукції й зниження її собівартості за рахунок:  

 спрощення доступу до світових ринків товарів, послуг, технологій і  
капіталів. Доступ на нові товарні ринки важливий, насамперед, як елемент маркетингової 
стратегії мінімізації ризиків продажів за рахунок диверсифікованості споживачів. Сьогодні 
практично всі українські підприємства ГМК використовують свої поточні виробничі 
потужності на 95-100%. Отже, сам по собі доступ на нові ринки не спричинить 
моментального істотного росту експорту, тому що нарощування обсягів виробництва й 
реалізації продукції можливо лише за рахунок додаткових інвестицій у розширення 
потужностей; 

 зниження комерційних ризиків внаслідок встановлення більш стабільного й 
прогнозованого режиму торгівлі, що припускає поступове скасування тарифних і кількісних 
торговельних обмежень, у тому числі квот на поставки металопродукції в країни ЄС. Так, 
протягом 1998-2005 років орган урегулювання торговельних суперечок СОТ розглянув 
усього лише 30 скарг країн, металурги яких зіткнулися з обмеженнями з боку імпортерів; 

 можливість бути не тільки об'єктом застосування торговельних санкцій, але й 
самим відносно виробників з будь-яких країн уводити подібні міри. У випадку виявлення 
фактів порушення встановлених правил ведення конкурентної боротьби в України з'явиться 
можливість використання механізмів розв'язання суперечок, які існують у СОТ; 

 зниження транспортних витрат у зв'язку з гарантуванням свободи  транзиту по 
території країн-членів ЄС; 

 оптимізація витрат внаслідок відмови від подвійних стандартів для 
внутрішнього й зовнішнього ринків.  

До наслідків та ризиків, що впливають на випуск конкурентоспроможної продукції в 
Україні в зв’язку з дією Угоди про асоціацію України з ЄС , відносяться наступні: 
 існування правових ризиків обумовлює  вільну адаптацію вітчизняного законодавства 
до нормативно-правової бази ЄС. Загальнонаціональна програма адаптації законодавства 
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України до законодавства ЄС визначає механізм досягнення відповідності правової системи 
України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, які висуваються Європейським 
Союзом до держав, які мають намір вступити до нього. Конкретні заходи щодо адаптації 
законодавства (в тому числі інституційні перетворення), прогнозовані строки їх виконання, 
перспективні обсяги фінансових витрат (у тому числі і на підготовку нормативно-правових 
актів, навчання, інституційні зміни, проведення порівняльно-правових досліджень, переклад 
актів законодавства ЄС, розробка словника термінів європейського права, забезпечення 
необхідним обладнанням і створення єдиної інформаційної системи) визначаються 
щорічними планами виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу; 

 економічні ризики, які пов'язані з підвищенням цін на продукти харчування і 
зниженням цін на споживчі товари (домашня техніка, одяг, парфуми і т.п.). Витіснення 
європейським імпортом продукції українських підприємств з внутрішнього ринку на ринки 
Митного Союзу; 

 ризики, пов’язані зі створенням системи сертифікації продукції. Відповідно до 
європейських стандартів проведено стандартизацію 7 тисяч з 21 тисячі необхідних 
стандартів Євросоюзу. Наявність жорстких обмежень для вступу імпорту з інших країн буде 
перешкоджати надходженню продукції з України. У той же час продукція, що випускається 
відповідно до вимог євростандарту, отримає доступ до нових ринків для виробників, які 
зараз закриті для вітчизняних товарів; 

 інвестиційні ризики, які можуть бути пов'язані з підвищення інвестиційної 
привабливості України. Ряд положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС передбачає захист 
іноземних інвестицій, вільний рух капіталу, а також істотне спрощення ведення бізнесу в 
нашій країні. У такому разі зарубіжні підприємці отримають додаткові гарантії захисту своїх 
активів на території України, що сприятиме істотному зростанню капіталовкладень. Більше 
вигоди отримають великі українські компанії, які зможуть отримати вільний доступ до 
дешевих позикових ресурсів в Європі, що сприятиме розширенню їх бізнесу та модернізації 
вітчизняних підприємств. Оцінюючи потенційний обсяг іноземних фінансових вливань в 
економіку України, експерти наводять приклад Польщі, яка після укладення погодження про 
асоціацію отримала близько 20-30 млрд. дол. європейських інвестицій . 

 торговельні ризики пов'язують з введенням зони вільної торгівлі між Україною 
та Європейським Союзом, що за оцінками експертів, збільшить ринок ЄС майже на 7%, 
виробництво товарів послуг у ЄС більш ніж на 1%, в той же час експорт європейських 
товарів і послуг у світі зросте на 1 %. Очікується, що скасування внутрішніх обмежень на 
експорт товарів і послуг з України та зменшення вивізного (експортного) мита призведе до 
росту попиту на вітчизняний брухт з боку його експортерів і загостренню цінової 
конкуренції між експортерами брухту й металургами, у першу чергу заводами передільної 
металургії; 

 посилення впливу глобальних макроекономічних процесів на економіку 
України. У періоди глобальної економічної нестабільності, у першу чергу, підсилюються 
глобальні фінансові ризики для орієнтованих на експорт галузей. Україна є експортно-
залежною країною. Єдиним способом мінімізувати зазначений ризик є розвиток 
внутрішнього ринку метало-споживання. 

Сучасні ГМК України - це група галузей української промисловості, що не тільки 
представляє значну частину економіки, але й здатна ефективно конкурувати як на 
внутрішньому, так і на глобальному ринку. Конкурентоспроможність АПК залежить від змін 
в зв’язку з скороченням державної підтримки . Європейські виробники мають у 10-15 разів 
вищі субсидії у порівнянні з українськими виробниками. Конкурентоспроможними  є 
виробництво зернових, виробництво олійних та деяких видів овочевих культур. 
Використання конкурентних переваг окремих високотехнологічних секторів економіки 
(ВПК, космічна, авіаційне машинобудування, енергетика) при проведенні державної 
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політики підтримки стимулювання випуску конкурентоспроможної продукції, також  
дозволить забезпечити її вихід на світові ринки. 

Вживання глобального індексу конкурентоспроможності дозволило визначити 
конкурентні позиції 12 регіонів України в міжнародному рейтингу країн (табл. 1). 
Дніпропетровський, Сумський, Донецький, Львівський регіони та місто Київ були віднесені 
до першої групи країн. Вони отримали найвищі бали і зайняли позиції між Хорватією і 
В'єтнамом. Полтавський, Вінницький регіони і Автономна Республіка Крим були включені в 
другу групу. 

Показники їх рейтингових оцінок були нижчі за середні показники в Україні і вище, ніж 
в Аргентині. У третю групу увійшли Херсонський і Черкаський регіони, що отримали 
найменші результати і найгірші позиції, що зайняли, між Уругваєм і Вірменією. 
Перевищення або зменшення показника оцінки глобального індексу 
конкурентоспроможності кращих або гірших регіонів України по відношенню до 
національного рівня склало 5%. 

Таблиця 1 
Міжнародна оцінка конкурентоспроможності регіонів України 

Місце Держава/ Економіка/ Регіон Балли Місце Держава/ Економіка/ Регіон Балли 
52 Хорватія 4,25 74 Донецький 4,07 
53 м. Київ 4,25 75 Україна 4,07 
54 Дніпропетровський 4,24 76 Ботсвана 4,07 

55 Кіпр 4,23 77 Єгипет 4,06 
56 Казахстан 4,23 78 Полтавський 4,02 
57 Запорізький  4,22 79 Філіппіни 4,02 
58 Сальвадор 4,20 80 Румунія 4,00 
62 Російська Федерація  4,14 81 Автономна Республіка Крим 3,99 
63 Львівський  4,14 82 Вінницький 3,98 
64 Ямайка 4,14 83 Аргентина 3,98 
68 Коста Ріка 4,10 90 Уругвай 3,91 
69 Хмельницький 4,10 91 Херсонський  3,90 

70 Бразилія  4,10 92 Боснія і Герцеговина 3,86 
72 В'єтнам 4,08 93 Черкаський  3,85 
73 Сумський 4,07 94 Вірменія 3,82 
 

Результати проведеного дослідження підтвердили низький рівень конвергенції  
регіонів в розрахунку показника ВВП на душу населення. М. Ханоуз, Т. Джайгер зробили 
висновок про те, що рівень економічної дивергенції в Україні в порівнянні з іншими 
країнами є помірним [2, с. 101]. 

Західні експерти вважають, що Україна знаходиться на межі між країнами, які 
втрачають свої позиції за рівнем конкурентноздатності й країнами, які активно підвищують 
свій рівень у цьому напрямку. Міжнародні й вітчизняні фахівці відзначають, що місце 
України на світовому ринку в майбутньому залежить у першу чергу від того, наскільки 
ефективно в найближчі роки будуть вирішуватися питання підвищення 
конкурентноздатності вітчизняної економіки на основі технологічних інновацій і розкриття 
інтелектуального потенціалу нації.  

Задля створення ефективної моделі державної підтримки випуску 
конкурентоспроможної продукції, вважаємо за необхідне здійснення таких заходів:  

1. Підготувати комплекс заходів державної політики в сфері управління якістю 
продукції (товарів, робіт, послуг). Із цією метою варто зробити наступні кроки: 

 визначення стратегічних напрямів, методів і механізмів  
реалізації державної політики у сфері управління якістю; 

 формування загальної культури якості; 
 забезпечити постійне вдосконалення  управління  якістю  в  усіх   галузях 

економіки. 
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2. Забезпечити прийняття нових і перегляд діючих нормативних документів у сфері 
управління якістю продукції, систем управління якістю та довкіллям,  відповідно до 
міжнародних і європейських вимог.  

3. Для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг розробити комплекс 
мір, спрямованих на підвищення якості корпоративного управління, поліпшення взаємин із 
зовнішніми контрагентами (включаючи державні органи), що буде стимулювати 
виробництво й випуск конкурентоспроможної продукції. 

4. З метою підготовки висококваліфікованих кадрів забезпечити державну підтримку 
освітніх установ, що здійснюють схеми переходу на прямі договори з роботодавцями.  

5. Підготувати й реалізувати програму професійно-технічної освіти, спрямовану на 
розширення можливостей застосування знань, навичок і досвіду в сукупності. 

6. Запровадити підтримку держави в сфері залучення зовнішнього та внутрішнього 
капіталу для реалізації інноваційних проектів та виробництва продукції з високою 
додатковою вартістю. Забезпечити впровадження механізму виконання законодавчих актів, 
щодо захисту інвестицій, вільної репатріації прибутків, створення системи фінансових та 
організаційних преференцій для інвесторів. 

7.  Забезпечити оновлення основних фондів у промисловості за рахунок створення 
фондів розвитку, довгострокового кредитування, використання лізингу машин і 
устаткування. 

8. Запровадити створення венчурних інвестиційних фондів за участю держави, 
сприяти залученню недержавних місцевих та закордонних фінансових інституцій до 
ризикового інвестування. 

9. Створити умови для втілення здорової конкуренції у сфері імпорту високих 
технологій шляхом сприяння організації тендерів, конкурсів, аукціонів. 

10. Створити  механізм захисту національного виробника й стимулювання експорту 
конкурентоспроможної продукції. 

11. Розробити перелік мір державної підтримки галузей, що мають конкурентні 
переваги у високотехнологічних секторах економіки, підприємств, що здійснюють інновації, 
що повинне включати  надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють 
кредитування пріоритетних інноваційних галузей. 

12. З метою підвищення якості продукції замовлення на  
поставку  високоякісної  продукції необхідно розміщувати на підприємствах,  
які впровадили системи управління якістю та довкіллям та за умови  
їх сертифікації в національній системі. 
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Current conditions of Ukraine's economic development require thorough and comprehensive 
evaluation of possibilities of integration into the European space. The prospects of such integration 
are largely dependent on the country's place and its role in the global economic environment, that, 
in turn, are determined by the current competitive positions of the national economy and, more 
importantly, country's ability to provide the conditions for the long-term competitiveness of the 
national economy. 

Ukraine declared its European integration aspirations for the first time in the Resolution of 
the Verkhovna Rada of Ukraine from the 2nd of July 1993 «On the Key Directions of the Foreign 
Policy of Ukraine». The document indicated that «the priority of Ukrainian foreign policy is 
Ukrainian membership in the European Communities, as long as it does not harm its national 
interests. In order to maintain stable relations with the EU, Ukraine shall conclude an Partnership 
and Cooperation Agreement, the implementation of which shall become the first step towards its 
association and, later, full membership in this organization» [1]. 

The political part of the Association Agreement between the European Union (EU) and 
Ukraine was signed on 21 March, 2014. The economic part of the Agreement was signed on 27 
June, 2014 by Heads of State or Government of the European Union (European Council President 
Herman Van Rompuy, European Commission President Jose Manuel Barroso) and the President of 
Ukraine Petro Poroshenko in Brussels. The Association Agreement was ratified by both the 
Verkhovna Rada of Ukraine and the European Parliament on 16 September, 2014. 

The Association Agreement is аn innovative document and the first agreement based on 
political association between the EU and any of the Eastern Partnership member countries. Also, 
this Agreement is unprecedented in terms of its amount (number of spheres that it covers) and depth 
(commitments and time limits for their implementation in detail). 

The main part of Agreement is dedicated to key reforms, economic recovery and growth, 
and also governance and sectoral cooperation in the spheres of energy, transport, environment 
protection, industry, social development and social protection, equal rights, consumer protection, 
education, youth and culture. 

The Agreement also focuses on the values and principles: democracy and the rule of law, 
respect for human rights and fundamental freedoms, good governance, market economy and 
balanced development. The document provides the strengthening of cooperation in foreign and 
security policy, including in the energy sector. In addition, issues of justice, freedom and security, 
and also provision of mobility will be reflected in the Agreement. 

The provisions of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), that contained 
in the Agreement go significantly further than classical free trade agreements. They predict mutual 



 127

opening of markets and stimulation of competitiveness as well and other steps necessary to 
achieving conformity with EU standards and trade in EU markets [2]. 

Accordingly, coming into force of these provisions, will significantly impact on the 
Ukrainian economy, in particular - on foreign trade relations between Ukraine and the EU and with 
its trading partners, which are not EU members. This is primarily countries of the Customs Union, 
and first of all it is Russia. 

Participation in the process of European integration by the content is not simply 
international cooperation of economies of Ukraine and the EU, but first of all the process of deep 
penetration of the EU institutions (legislation, norms and rules of business doing, best practices, 
etc.) in the Ukrainian economy. In such quality, the EU acts primarily as a factor of influence on 
internal processes. However, the development of relations with the EU as the global power, an 
active subject of international economic relations and a member of influential international 
organizations means that the choice in favor of the EU is also the choice of own place within the 
world economy in general and in the process of formation and realization of key decisions about 
global economy development. In this context a crucial role is played by the following factors: the 
process of trade liberalization, investment flows and labor force migration; convergence of 
economic regulation norms; participation in programs of development and activities of integration 
community's institutions; specific factors of influence over the main sectors of economy [3, p. 27]. 

The domestic economy during 2014 has functioned under the influence of extremely 
negative external economic factors, which hindered the development of basic economic activities. 

Internal risks of Ukraine's economy development are mainly related to: 
- military operations in Donbass, which are led to production reduction in the region, 

deterioration of terms of external financing attraction and growth of budget expenditures to finance 
War Department and rebuild of destroyed infrastructure; 

- increasing of debt burden on the budget because of the need to finance the deficit and debt 
of NJSC «Naftogaz» that have been formed in previous years; 

- International reserves depletion complicates usage by the National Bank of Ukraine (NBU) 
of interventions as instruments to restrain the increase of demand for foreign currency, which is 
caused by panic and speculative attacks. 

Secondary effects from domestic political and economic shocks, the annexation of the 
Crimea and the military actions in Donbass have extended on the most sectors of the domestic 
economy. In a result the existing imbalances are becoming more profound, decline in GDP, 
reduction the volume of industrial production, of construction works, of foreign trade, reduction the 
volume of capital investments familiarization, etc. are being accelerated [4]. 

At the same time, some kinds of economic activities continue to show relatively high growth 
rates. Thus, in January-April 2014 the volume of agricultural production substantially increased by 
5 %, the volume of retail trade turnover increased by 5,6 %. The wages increased by 2,3 % in 
January-April 2014 compared to the same period in 2013 (in real calculation). 

In the rating of "Doing Business 2014» Ukraine has improved its position by 28 points (up to 
112 seat among 189 countries) and has joined the list of 10 countries that improved their performance 
greatly compared to the previous year [5]. 

The further development of trade-economic and investment cooperation with the EU is one 
of the priorities of foreign economic activity of Ukraine. 

Prospects for trade and economic cooperation between Ukraine and the EU will increase 
significantly with the creation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine 
and the EU in the framework of the Association Agreement.  

The EU is one of the main trade partners of Ukraine. According to statistical data, the share of 
the EU in total volume of trade in goods and services of Ukraine in the first quarter of 2014 amounted to 
35,37 % and increased by 4,4 % compared to the same period in 2013. 

The foreign trade turnover (excluding the cost of services for alteration of customer's raw 
materials) in the first quarter of 2014 amounted to 11,46 billion dollars US, export to the EU-countries 
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amounted to 5,8 billion dollars US, import to the EU-countries amounted to 5,66 billion dollars US, 
active balance amounted to 0,14 billion dollars US. 

International trade balance increased by 1,31 billion dollars US in the first quarter of 2014 
compared to the same period in 2013. The volume of trade in goods in the first quarter of 2014 
amounted to 9,95 billion US dollars , including export - 4,95 billion US dollars, import - 5 billion US 
dollars, passive balance - 0,05 billion US dollars. The volume of trade in services in the first quarter of 
2014 amounted to 1,65 billion US dollars, including export - 0,99 billion US dollars, import - 0,66 
billion US dollars, active balance - 0.33 billion US dollars [5]. 

On 12 March, 2014 The European Commission submitted to the Council of Ministers and 
the European Parliament inspections a draft of EU regulation on the application of the autonomous 
preferential trade regime for the Ukraine, which provides the reduction or elimination of customs 
duties on goods originating in Ukraine. The parameters of this regime correspond to the provisions 
of the Ukraine-European Union Association Agreement in the part of Deep and Comprehensive 
Free Trade Area creation [6]. 

23 April, 2014 unilaterally, the EU has opened its market for Ukraine. And all the trade 
preferences provided for by the Association Agreement, unilaterally, have been practically applied. 
Therefore, the EU has set rates of import duty and tariff quota for Ukrainian products at a level that 
will act in the first year after the introduction of a free trade area between Ukraine and the EU. The 
autonomous trade preferences (ATP) will be applied until 1 November 2014 and later they must be 
replaced by the provisions on the Free Trade Area (FTA) [5]. 

Article 4 of the Association Agreement which establishes a Deep and Comprehensive Free 
Trade Area is planned to enter into force on 31 December, 2015. 

The norms and principles of DCFTA Ukraine-EU provide liberalization of trade in both 
goods and services, liberalization of the flow of capital and to some extent - the labor force flow. 
The distinctive feature of the Ukraine-EU FTA is a comprehensive adaptation program of 
regulation norms in sectors connected with trade, to the relevant EU standards. This will allow to 
mostly eliminate non-tariff (technical) barriers to trade between Ukraine and the EU and to provide 
the enhanced access to the EU internal market for Ukrainian exporters and simultaneously 
European exporters to the Ukrainian market. 

Thus, the implementation by Ukraine of the Association Agreement between Ukraine and 
the EU principles in the part of a DCFTA will allow significantly expand access of Ukrainian 
exporters to the EU market, removing non-tariff trade barriers in the form of different standards and 
requirements, will assist to improve the business and investment climate in our country on the base 
of EU norms and standards, will be an effective mechanism for the gradual integration of Ukraine 
into the EU internal market. 

Deep and Comprehensive Free Trade Area is a part of the Association Agreement between 
Ukraine and the European Union and one of the most ambitious bilateral agreements concluded by 
the EU. Ukraine DCFTA will provide possibilities for Ukraine to upgrade its trade relations and 
economic development. The instruments for this are: the opening of markets through the gradual 
abolition of customs tariffs, providing duty-free access within the quota, and large-scale 
harmonization of Ukrainian legislation, norms and standards with those which act in the EU in 
various sectors directly or indirectly connected to the trade. This will create the conditions for 
Ukraine and the EU standards harmonization in key areas. The final document of a Deep and 
Comprehensive Free Trade Area consists of 15 Chapters, 25 annexes and 2 protocols [6]. 

The major achievements of Agreement can be generally identified, as following [2]: 
1) the improvement of conditions of exports of Ukrainian products to the EU primarily due 

to the elimination of import duty and reduction of non-tariff barriers to trade in agricultural 
products. 

In recent years, the share of the EU market comprises on average 33 % of total exports of 
goods in Ukraine. The share of imports from EU countries-members was on average 35,6 %. Thus 
the EU market has a significantly higher tariff protection, primarily for agricultural goods and 
products (current average arithmetic rate of importable duty in the EU only on customs tariff is 7,6 
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%, Ukraine – 5,0 %, and for goods of groups Nomenclature 01-24 (agriculture) – 19,8 % and 9,2 % 
respectively. Meanwhile, rates of import duty from the EU side for individual tariff lines are 1,5–14 
times higher than rates of import duty of Ukraine.). 

The establishment of a Free Trade Area will provide additional benefits to domestic 
exporters in the market with high sufficiently protection. According to the reached agreements the 
liberalization covers more than 97 % of tariff lines (or more than 95 % of bilateral trade between the 
Parties). Thus, the abolishment of EU import duty on most goods will take place during the first 
year of the enforcement of the agreement (with 99 % of tariff lines).  

Besides, the Ukrainian exporters will have an additional advantage for goods on which the 
EU offered to introduce tariff quotas. First of all it is about pork, chicken, sugar, etc. These products 
are sensitive to the EU and are usually excluded from the FTAs and are covered by the general 
customs tax regime. However, as a result of negotiations, Ukraine got the opportunity to export to 
EU the fixed volumes of above mentioned goods under zero import duties. This is not about 
restriction of imports, but it means only that the import of these goods that will be above the fixed 
volumes falls within the scope of the general import regime applied to Ukraine today. 

The specified above will facilitate the growth of exports of goods and services (exports of 
agricultural products and food products, including confectionery may increase most notably in 
particular - exports of textile and leather industry, metallurgy and metal processing, chemical 
manufacturing, transportation services and services for legal entities). 

Meanwhile, a slight increase in imports of goods and services will be observed (the largest 
increase is being expected in imports of chemical products and machinery; significant growth - in 
food production and agriculture, production of non-metallic mineral products, textile and leather 
industry, other types of manufacturing, transport and financial mediation). 

According to the World Bank preliminary estimates based on General Equilibrium Model, 
an establishment of Free Trade Area with the EU, compared with presently existing high tariff 
protection of EU agriculture could significantly expand production of the agricultural sector in 
Ukraine and render Ukrainian exports with a general economic effect of 200 million dollars US per 
year, or 0,4 % of the GDP. 

2) acceleration of economic growth. The additional growth is expected mainly due to 
economic activities such as agriculture and food processing, textile and leather industry, metallurgy 
and metal processing, transportation services, services for legal entities; 

3) increase in the number of employees in economic activity: the growth relative to baseline 
is expected mainly due to economic activities such as agriculture and food industry, trade and 
repair, transportation. Meanwhile the slight decrease in the number of employees in the chemical 
industry, production of machinery and equipment is expected; 

4) expansion of the state budget revenues. Taking into consideration the international 
experience of FTA functioning, short-term loss of revenue due to tariff liberalization will be offset 
by an increase in other items of revenue by means of domestic taxes;  

5) encouragement of foreign direct investments in Ukraine: the establishment of “FTA +” 
with the EU will become a powerful additional argument in favor of foreign direct investment in the 
production of goods or services targeted on export to the EU countries using the existing 
competitive advantages of the Ukrainian economy; 

6) improving the business and investment climate for domestic business operators: the 
process of legal adaptation of “FTA +” and enhancing the quality of its implementation will result 
in improvement of the business environment in Ukraine in general; 

7) benefits for the Ukrainian consumers: the gradual elimination of existing tariff and 
regulatory barriers to increase the variety and quality of products and services available to 
consumers. In addition, competitive pressures, stemming from liberalization of market access, 
encourage specialization, thus stimulating innovation and reducing costs of production; 

8) the EU rejection to use export subsidies in trade with Ukraine [7]. 
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Thus, the plan of economic reforms that should be realized in Ukraine has to proceed from 
EU integration aims, to foresee comprehensive preparation of Ukrainian economy, society and the 
state for the implementation of the Association Agreement with the EU. 

Real economy reforming should be oriented on a comprehensive modernization that 
includes: development of production capacities for deep processing and producing of high quality 
final products; gradual decrease of share of obsolete resource-intensive low-tech productions; 
reduction of energy intensity on the base of widespread introduction of energy efficient 
technologies and usage of potential of renewable energy sources; gradual harmonization of national 
production standards with EU standards.  

The main lever for achieving the modernization aims is creation of favorable business and 
investment climate in the country [8]. 

The integration of Ukraine into the EU will provide its entry to the world's most powerful 
regional association, which significantly affects the overall dynamics, structural changes, the level 
of technology and the format of the regulation of the global economy. 

Ukraine unconditionally shares the basic principles of the European Union which are 
pointed out in the Copenhagen criteria of EU in particular democracy, respect for human rights and 
fundamental freedoms, rule of law, competitive market economy. Ukraine maintains European 
policy of Eastern Partnership and expects for the support from European Union and the member-
states of EU. The way of Ukraine to the European Union determines fundamental principles of 
foreign and internal policy of Ukraine.  
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Представлені результати вивчення можливостей доповнення дослідницької бази пізнання еволюції 
організаційно-правових форм господарювання та диверсифікації видів аграрних підприємств, що проявляється 
у поляризації аграрного виробництва у їх двох основних групах – крупних аграрних господарств типу 
агрохолдингів як сфери великотоварного виробництва та індивідуальних господарств населення, що в цілому 
відображає здійснення у цьому секторі процесу дуалізації його відповідних підсекторів.  
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The results of studying of possible adding to investigational base of  economical activity organizational-legal 
forms evolution getting aquainted and agrarian enterprises kinds diversification, what is showing in agrarian 
production polarization towards two main groups – large agrarian enterprisee like agricholding as the sphere of large-
scale production from the one hand and individual households of people – on the other hand, what generally represents 
some processes of corresponding subsectors dualization gouing on in this sector are presented in this article 
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Сучасний етап розвитку аграрного сектору економіки України характеризується 
еволюцією організаційно-правових форм господарювання та диверсифікацією видів 
аграрних підприємств, що проявляється у поляризації аграрного виробництва у їх двох 
основних групах – крупних аграрних господарств типу агрохолдингів та індивідуальних 
господарств населення, що в цілому відображає здійснення у цьому секторі процесу 
дуалізації його відповідних підсекторів і супроводжується дедалі більшою концентрацією 
чинників виробництва саме у підсекторі агрохолдингів. Наукова думка вітчизняних 
економістів з приводу цього процесу в силу його відносної новизни і невивченості особливо 
активізувалась  лише за останні роки, що й створює певні проблеми теоретичного і 
практичного характеру, які формують високу актуальність її дослідження.  

Серед вчених, що звернули увагу на проблеми процесу дуалізації аграрного сектору 
економіки в Україні, слід відзначити таких, як В. Андрійчук, О. Бородіна, B. Валентинов,  С. 
Васильев,  А. Данкевич, С. Дем’яненко, C. Дідус, Т. Дудар, М. Калінчик, К. Кулиняк, М. 
Малік, Б. Пасхавер, І.Рибаков,  П. Саблук,  О. Чорна, О. Шапуров, В.  Юрчишин та ін. 
Результати аналізу існуючих літературних джерел, що містять інформацію з приводу 
великотоварного виробництва у агрохолдингах, дають підстави для того, щоб погодитись із 
В. Андрійчуком в тому, що в результаті здійснення капіталізації в Україні виникли та 
функціонують різні форми агропромислових формувань, які до цього часу не ідентифіковані 
в офіційних нормативно-правових актах і мають різне тлумачення в економічній літературі, а 
на практиці допускається вільне їх трактування [1]. Відповідно до Закону України від 
15.03.2006 р. №3528-1У «Про холдингові компанії в Україні» холдинговою компанією є 
«відкрите акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також розпоряджається 
холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних 
підприємств» [7]. З цього приводу А.Данкевич зазначає, що «вітчизняні аграрні холдингові 
компанії за змістом далекі від класичного розуміння холдингу» [4, с.43]. Тобто, на сьогодні 
ще немає єдиної думки щодо визначення сутності і змісту поняття «агрохолдинг» та місця і 
можливих перспектив та наслідків  розвитку цієї форми організації виробництва у аграрній 
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економіці країни а також загального процесу її дуалізації та поляризації, що, відповідно, 
формує широке поле для продовження провадження наукових досліджень у цій сфері. 

Основним завданням даної статті є представлення результатів вивчення можливостей 
доповнення дослідницької бази пізнання еволюції організаційно-правових форм 
господарювання та диверсифікації видів аграрних підприємств, що проявляється у 
поляризації аграрного виробництва у їх двох основних групах – крупних аграрних 
господарств типу агрохолдингів та індивідуальних господарств населення, що в цілому 
відображає здійснення у цьому секторі процесу дуалізації його відповідних підсекторів і 
супроводжується дедалі більшою концентрацією чинників продуктивних чинників саме у 
підсекторі агрохолдингів як сфери великотоварного виробництва у контексті можливостей 
реалізації необхідності створення умов для практичної імплементації концепції 
зрівноваженого розвитку сільських територій у їх функціонування. 

Існуючий стан справ у сфері аграрного виробництва в Україні є результатом 
пристосування сільськогосподарської галузі до реальних умов функціонування квазіринкової 
економіки України у ході несистемних реформ і дефіциту інвестицій. Тому одне із 
найважливіших завдань аграрної реформи – залучення реального інвестора – обернулось для 
української аграрної економіки експансією великого капіталу. А ринкова економіка, 
деформована загальновизнаним високим рівнем корупції та домінуванням у ній мотивації до 
одержання «швидких грошей», сформувала в нас досить оригінальну модель аграрного 
сектору економіки, відмінною ознакою якої є її дуалізація.  Тобто, у її організаційній 
структурі все більше виокремлюються два сектори виробників: - корпоративний 
(агрохолдинги) та індивідуальний (фермери та господарства населення) [9, с. 246].  

В значній мірі виникнення і розвиток агрохолдингів є наслідком відсутності 
цивілізованого ринку земель та недорозвиненістю системи державного регулювання 
економіки, а основним мотивом – намагання власників капіталу примножити свій капітал [2].  
З іншого боку, еволюція умов економічного розвитку в Україні спричиняє дедалі більше 
зростання рівня конкуренції між виробниками у всіх сферах економіки, включаючи   
аграрну. Водночас, реалізувати свої конкурентні переваги, навіть у випадку їх реальної 
наявності, на основі застосування лише конвенційних засобів та методів стає все більш 
складно. В багатьох випадках одне окреме підприємство, функціонуючи в ринкових умовах, 
має все більше труднощів у своєму відокремленому існуванні і функціонуванні внаслідок 
нестачі засобів, ресурсів, інновацій та якості працівників.  Це об’єктивно змушує 
підприємства інтегруватись у виконанні певних виробничих функцій з метою концентрації 
зусиль і формуванні синергічного ефекту у реалізації своїх переваг [8 с. 37].  

Однією з найбільш поширених і розвинених організаційних форм інтеграції 
підприємств є холдинг [10]. У результаті створення холдингу утвориться єдиний фінансовий 
казан, з якого можна перерозподіляти капітал, керуючись різними розуміннями: чи 
підтримуючи підприємство, що бідує в даний момент, чи ж підсилюючи пріоритетні 
напрями, щоб забезпечити всьому холдингу надприбуток [10]. 

Впродовж трансформаційного періоду державою створювались найбільш сприятливі 
умови для функціонування і розвитку корпоративного сектору сільського господарства. В 
результаті цього поряд із промисловим  птахівництвом з’явилось великотоварне 
виробництво комерційно привабливих експортоорієнтованих культур зернових, насіння 
соняшнику, ріпаку. За таких умов агрохолдинги здобувають дедалі більше економічної і 
політичної влади і вміло використовують податкові пільги і преференції, передбачені 
вітчизняним законодавством для сільського господарства [9, с. 246]. 

Український клуб аграрного бізнесу, спираючись на офіційну інформацію, нараховує 
в сільському господарстві України 58 домінуючих компаній – агрохолдингів. Середній 
розмір холдингу – 69 тис. га, в одному холдингу перебуває 20-30 господарств, сумарна 
площа оброблюваних земель складає 4 млн. га. [9, с.247].  Але значна частина господарств, 
що знаходяться в управлінні великих компаній, значаться, як незалежні, відтак, площу 
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контрольованих агрохолдингами сільгоспугідь можна оцінювати у 25-40% від загальної  [3, 
с.70; 6, с. 28]. 

Агрохолдинги охоплюють, як правило, весь цикл виробництва, переробку та реалі-
зацію продукції й відзначаються цілеспрямованим відтворенням галузі на новій тех-
нологічній, організаційній і ресурсній основі і, на відміну від сільськогосподарських 
підприємств, в яких основну питому вагу (44,5%) у складі основних засобів мають будівлі та 
споруди, тобто пасивна їхня частина, в агрохолдингах понад 41% припадає на машини й 
обладнання - найбільш активну частину основних засобів, від яких залежить рівень 
продуктивності праці та інших показників, тому, як результат, в агрохолдингах фондовіддача 
є майже в три рази вища, порівняно з іншими сільськогосподарськими підприємствами (2,3 
грн. проти 0,8 грн. по сільськогосподарських підприємствах)  [3, с.71]. В агрохолдингах 
зосереджено 14,5% поголів'я великої рогатої худоби, 15,7% корів, 23,1% свиней, 66% 
поголів'я птиці від загальної їх кількості в сільськогосподарських підприємствах. На частку 
основних агрохолдингів у 2010 році припадало: 55% виробництва м'яса птиці у забійній масі, 
10,6% - свинини, 4,8% - яловичини, 3,5% - молока. Агрохолдинги модернізують існуючі 
тваринницькі комплекси й впроваджують у виробництво нові технологічні прийоми. Як 
результат - у 2010 році середній надій молока від однієї корови по основних агрохолдингах 
становив 4,2 т проти 3,7 т в інших сільськогосподарських підприємствах і 4,1 т в 
господарствах населення. В деяких агрохолдингах надій молока від корови становить 5-7,5 т, 
а в "Агро-союзі" - 7,9 т [4, с. 72]. 

На противагу корпоративному, розвиток сімейного типу господарювання, 
представленого в основному особистими селянськими господарствами, гальмується 
консервуванням ставлення до них, як  до «підсобних» і «неперспективних». Це 
 відобразилось у формуванні ринкової інфраструктури і системи державної підтримки 
аграрного сектору, до яких селянські господарства практично не мають прямого доступу, 
у нехтуванні потреб цих господарств у модернізації виробництва і якісному поліпшенні 
людського капіталу, отриманні справедливих цін, захисті економічних і соціальних інтересів 
[9, с. 247].  

Із 3,1 млн. осіб, зайнятих у 2010 році в аграрному секторі, приблизно 2,2 млн. 
вважалися такими, що працюють в особистих селянських господарствах, але їхня зайнятість 
не формалізована, вони перебувають поза межами системи соціального страхування.  

Загалом під дією ринкових чинників в Україні склалася така структура виробництва 
сільськогосподарської продукції, в якій всі види господарств та їх організаційно-правових 
форм господарства мають свої ніші, але всі вони мають різний доступ до необхідних 
ресурсів, зокрема - до ресурсів державної допомоги та кредиту. Корпоративні господарства 
виробляють найбільш комерційно привабливі та експортоорієнтовані види продукції, 
а індивідуальні, зокрема господарства населення, маловигідні та трудомісткі — картоплю, 
овочі, плоди, молоко тощо і орієнтуються на продовольче самозабезпечення та наповнення 
внутрішнього продовольчого ринку. 

Оцінка ефективності існуючої сьогодні в Україні моделі аграрної економіки та 
тенденцій її розвитку є неоднозначною. Суспільна соціально-економічна вигода від 
функціонування агрохолдингів на сьогодні проявляється у відносно  незначній мірі, що 
цілком зрозуміло, оскільки агрохолдинги як господарські структури приватновласницького 
типу працюють головним чином на себе.  Структура їх сільськогосподарської продукції 
деформована в сторону експортоорієнтованої, переважно рослинницької моно продукції [9, 
с. 248].   

Екологічних ефектів суспільного масштабу від функціонування агрохолдингів поки 
що очікувати марно, що також пояснюється максимальною орієнтацією цих господарських 
структур на одержання прибутку, а витрати на дотримання екологічної безпеки та 
збереження навколишнього природного середовища для них є непродуктивними. Така 
ситуація, до речі, має місце в Україні і стосовно всіх суб’єктів господарювання – система 
стимулювання екологічно безпечного виробництва продукції у нас має примітивний 
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реактивний характер (на противагу проактивному) є або недієвою, або фактично не діє 
взагалі [9, с.248].   

Соціальні ефекти агрохолдингів практично обмежуються колом працівників цих 
структур.  В силу своєї знову ж таки орієнтації на максимум одержання прибутку, 
використовуючи свої притаманні крупним структурам переваги, за рахунок сучасної 
потужної техніки та модерновим технологіям, агрохолдинги максимально знижують питомі 
витрати праці на виробництво продукції, що автоматично спричиняє ріст безробіття на селі. 
Сільгосппідприємства з площею угідь понад 5 тис. га, становлячи лише 1% всіх підприємств, 
розпоряджаються 25% земель цієї категорії землекористувачів. Особливістю України є те, 
що лише 2% фермерських господарств мають середній розмір землекористування 2 тис. га. 
Справедливою з цього приводу видається думка М.Калінчика про те, що «великі латифундії 
з використанням потужної зарубіжної техніки на виробництві сільськогосподарських 
культур тільки збільшують земельну ренту і зводять до нуля зарплатомісткість виробництва. 
Так, у зоні діяльності цих монстрів у кожному із сіл працюючими можуть бути 10-15 осіб, і 
не більше» [5, с. 6]. Тобто становлення і розвиток агрохолдингів серед усіх інших наслідків 
спричинюють підвищення рівня безробіття на селі. Це дає підстави дійти висновку про 
доцільність законодавчого обмеження земельних латифундій і необхідність з боку держави 
дієвої підтримки розвитку форм господарювання, які сприяють розвитку селянських 
традицій приватновласницького ставлення до землі. Таким чином, існуюча модель аграрного 
виробництва дає змогу досягати економічного зростання та забезпечувати фінансові 
результати лише певному колу виробників чи власників. Водночас, суспільні блага, в т.ч. 
такі важливі, як продовольче самозабезпечення, економічна база життєдіяльності сільського 
населення, відтворення селянства та підтримання екологічної рівноваги у процесі 
сільськогосподарського виробництва генеруються недостатньо, а сімейний тип 
господарювання, який найбільше зорієнтований на створення цих благ, не отримує 
належного розвитку. Тому існуюча модель аграрного виробництва потребує всебічної 
модернізації, здійснюваної на соціоекономічних засадах. 

У світовій практиці підтримання конкурентоспроможності означає формування 
рівних можливостей господарювання для різних за розмірами та видами 
сільськогосподарської діяльності виробників. При цьому заходи аграрної політики 
спрямовуються на підтримку тих виробників, які мають у конкретний період дещо менші 
конкурентні можливості.  Тобто, для зміни ситуації в Україні потрібна зміна ставлення до 
сімейного типу господарювання, який є основою сільськогосподарського устрою розвинених 
країн. У ситуації крайньої нерівності різних агроінвесторів, особливої вразливості середніх 
і малих сільгоспвиробників, коли йдеться про фінансові можливості, доступ до ринків, 
кредитних ресурсів, технологій, надзвичайної ваги набуває регуляторна роль держави. Вона 
має сформувати сильну систему відповідальної землевласності і землекористування 
(зазвичай закріплюється пріоритет місцевих сільгоспвиробників), урегульовувати 
конкуренцію між різними категоріями інвесторів, спрямовувати їх у різні сегменти ланцюга 
створення доданої вартості та в ті сільські регіони, які найбільше цього потребують, зокрема 
депресивні. При цьому зазначені заходи є неможливі без запровадження спеціального 
режиму регулювання діяльності агрохолдингів.  

Формування сприятливого інституціонального середовища для розвитку 
малотоварних сімейних господарств потребує: вдосконалення нормативно-правового 
забезпечення цього розвитку; полегшення доступу до ринків засобів виробництва, 
виробничих послуг та сільськогосподарської продукції; створення умов для підвищення 
рівня людського і соціального капіталів сільських домогосподарств (зокрема через 
перебудову систем навчання, підготовки кадрів сільського господарства, дорадництва тощо); 
організаційних змін і вдосконалення діяльності органів державного регулювання аграрного 
сектору з метою розширення підтримки сімейних господарств. 

Висновки. Сучасний етап розвитку аграрної сфер економіки характеризується 
швидкими темпами його дуалізації – виникнення і становлення великотоварного 
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корпоративного сектору та сектору індивідуальних селянських дрібних господарств 
(господарств населення) і наростаючим збільшення домінування у цій сфері власне першого 
із наведених у формі агрохолдингів. Такий  процес супроводжується остаточним 
переміщенням у сектор агрохолдингів виробництва високотоварних та високорентабельних 
експортоорієнтованих на сьогодні видів продукції – вирощування зернових, соняшника та 
ріпаку. Основні переваги такої форми організації виробництва та економічних 
взаємовідносин включають можливість концентрації капіталу, зниження собівартості 
продукції, зміцнення позиції на ринку, цінову стабільність, можливість швидкої модернізації 
матеріально-технічної бази та інноваційного розвитку, кращого кредитного сервісу.  

Агрохолдинги охоплюють, як правило, весь цикл виробництва, переробку та реалі-
зацію продукції й відзначаються цілеспрямованим відтворенням галузі на новій тех-
нологічній, організаційно-управлінській і ресурсно збалансованій основі. Економічна 
ефективність їх функціонування є набагато вищою, ніж у інших сільськогосподарських 
підприємствах, як і їх забезпеченість виробничими ресурсами, що в значній мірі є наслідком 
фінансово-економічної потужності цих господарств, яка дозволяє їм практично формувати 
державну політику у сфері аграрної економіки. 

Для зміни ситуації в аграрному секторі економіки Україні потрібні: розробка і 
реалізація заходів щодо формування рівних можливостей конкуренції для різних за 
розмірами та видами сільськогосподарської діяльності виробників, а також -  зміна ставлення 
до сімейного типу господарювання, який є основою сільськогосподарського устрою 
розвинених країн і же довший час буде виконувати вагому роль у забезпеченні внутрішнього 
ринку країни необхідною сировиною для виробництва широкого асортименту продуктів 
харчування. Необхідною умовою такого розвитку є сприяння державою створенню у цьому 
секторі кооперативної системи у всіх ланках процесів забезпечення населення продуктами 
харчування – від постачання виробникам ресурсів до реалізації готової продукції. 
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Дослідження процесів трансформації економічних систем у ХХІ ст. свідчать про 
перехід економічних знань на принципово новий рівень розвитку. Виникаючі фінансово-
економічні кризи глобального масштабу, соціально-економічний занепад у країнах третього 
світу та нестабільність політичних курсів передових країн, спонукають науковців до пошуку 
та визначення нової досконалої методологічної бази системних досліджень. Було визначено, 
що новою парадигмою економічної науки є синергетичний підхід щодо досліджень ринкових 
трансформацій. Економічні явища останнім часом характеризуються постійним коливанням 
показників та відсутністю ознак стабільної рівноваги. В свою чергу, це надає можливості 
визначати ринкову економіку динамічно нестабільною системою. 

Таким складним системам, як економічна, властива нерегулярна, хаотична поведінка, 
що генерується її нелінійним характером.  Е. Лоренцом було визначено, що навіть проста 
система трьох пов’язаних диференціальних рівнянь першого порядку може привести до 
хаотичних траєкторій, що є першим прикладом детермінованого хаосу в дисипативних 
системах [1]. Детерміновані нелінійні різнобічні рівняння першого порядку зображують 
виникнення нерегулярних флуктацій, тоді як в детермінованих лінійних різнобічних 
рівняннях подібні явища не спостерігаються [2, с.164]. Відповідно, хаос генерується 
нелінійним характером системи. У цьому контексті нелінійна властивість дозволяє більш 
фундаментально пояснити економічні флуктації. 

Відкриття феномену детермінованого хаосу розширює можливості економічного 
моделювання та економічного прогнозування. Нелінійний підхід до моделювання 
економічної динаміки дозволяє розглядати генезис стохастичних часових рядів поза межами 
екзогенного впливу. Наявність детермінованої природи хаосу визначає можливість 
встановлення передбачуваності деяких економічних явищ, що вважалися випадковими.     

Проблемою реалізації концепції хаосу у дослідженнях економічної динаміки є 
методика виміру нерегулярної поведінки, яка в детермінованих системах може проявлятися у 
формі руху до стабільного фокусу, граничних циклів, флуктацій. Альтернативним підходом 
до аналізу динамічної поведінки економічних систем є нелінійний (стохастичний) підхід, 
який зосереджує увагу на ендогенному механізмі виникнення регулярних і нерегулярних 
флуктацій. Цей підхід до аналізу економічної динаміки, базується на концепції 
детермінованого хаосу або внутрішньої нестійкості, передбачає дослідження впливу малих 
флуктацій на економічну еволюцію. Прикладом такого підходу в економіці є 
макроекономічна модель Р. Лукаса, що заснована на системі лінійних різницевих рівнянь зі 
стохастичними членами у контексті історії вивчення циклічних процесів.  
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Основним завданням цієї концепції є інтерпретація циклічних коливань як 
рівноважного процесу, викликаного випадковими впливаннями. Лукас відмовився від 
традиційного ототожнювання циклу К. Марксом, Й. Шумпетером. У. Мітчелом, як коливань, 
пов’язаних з нерівновагою. Він використав дослідження математика Є. Слуцького, який 
аналізував зв’язки хвилеподібних коливань та випадкових процесів і встановив можливість 
їх генерування випадковими впливаннями. В основу нової теорії коливань було закладено 
включення трьох компонентів: 1) виняткова функція пропозиції (в якості аргументу 
використовується показник інфляції), що відображає специфічну уяву про поведінку людей 
на ринку робочої сили; 2) передумова недосконалості гіпотези раціонального очікування. В 
моделі Лукаса функція сукупної пропозиції задається функцією минулого рівня 
виробництва, обсягу капіталу в минулому та майбутньому, а також зміни цін. Тобто, 
встановлено вплив інфляції на обсяги виробництва та ступінь впливу рівня зайнятості на 
темп зростання цін. Визначена дослідником функція відображає нове уявлення про ринок 
праці, що обґрунтовано результатами досліджень, а саме: рівність реальної заробітної плати 
дорівнює граничному продукту праці; пропозиція труда є функцією реальної заробітної 
плати з урахуванням можливих змін в майбутньому також ця функція відображає міжчасові 
переваги людей відносно часу. Таким чином, безробіття визначено результатом 
добровільного вибору, а примусове безробіття виключається. Наступний результат 
дослідження доводить впливу номінальних коливань цін на інвестиційну активність 
населення. В межах цієї моделі визначається збудження квазіперіодичного руху ціни та 
інвестованої частини доходу, що пояснює автокореляції макроекономічних показників.   

Для пояснень нерегульованого руху системи використовується лінійний підхід, що 
базується на концепції екзогенного випадкового впливу, сформованої в результаті вивчення 
поведінки детермінованих систем. Він опирається на ствердження про достатність 
детермінованих рівнянь без врахування флуктацій для опису економічної динаміки, 
насамперед, по причині малої інтенсивності флуктацій та в їх швидкому прояві у часовому 
масштабі в порівнянні з макроскопічними рівняннями. Вважається, що така точка зору 
стосується обмеженої кількості випадків, оскільки навіть флуктації з нульовим середнім 
значенням можуть значно зрушити систему від стану рівноваги тому, що невеликі флуктації 
можуть викликати структурну перебудову усієї динамічної системи. Відповідно, при 
досліджені нестійких динамічних систем не можна нехтувати флуктаціями при проведенні 
динамічного аналізу.  

Проаналізовані підходи до нерегульованої поведінки економічної системи містять 
суттєві спрощення реальних економічних процесів. Тому виникає необхідність формування 
критеріїв обрання реально ефективного підходу, який має відображати основний механізм 
генерації економічного явища. Опираючись лише на екзогенні шоки, як основу пояснення 
флуктацій в моделях ділового циклу, не можна в повній мірі визначити причини 
випадковостей. Але не можна виключати випадковості зовнішнього впливу на перебіг 
економічних подій. Таким чином, обмеженості розуміння природи економічних факторів 
примушує визначати зовнішні фактори, як випадкові. Оскільки економічна система 
відноситься до нестійких систем, то навіть випадкові впливання при їх середньому значенні 
близько нуля, можуть викликати структурну перебудову за умови незначних змін 
параметрів.  

Проблематика економічної теорії полягає в окреслені макроскопічних властивостей 
складних систем на основі елементарних мікроскопічних властивостей складових частин. А 
саме, необхідно визначити найважливіші макрозмінні, що за визначених умов можуть бути 
важливими у окреслені динаміки системи. За відсутністю теорії хаосу класичні погляди на 
передбачуваність (Лаплас)  не виключали можливості визначення перебігу природних 
процесів, за визнання початкових умов як головних. У цьому контексті слід звернутися до 
принципу невизначеності Гейзенберга (квантова теорія), який виключає можливість точного 
визначення початкового стану системи, а згідно теорії хаосу саме цей факт не дозволяє 
досягнути точності у прогнозах. Тобто, детермінізм та передбачуваності несумісні. [2]. 
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Хаотична система може генерувати випадкову динаміку без зовнішнього впливу, оскільки 
траєкторії системи постійно зміщуються. Дослідниками доведено, що навіть незначна 
помилка у вимірі початкових умов або вимірі динаміки окремого періоду викличуть 
зростання помилковості у прогнозі, тому відносно хаотичних систем може здійснюватися 
тільки короткотерміновий прогноз.      

Теорія хаосу в економіці здобула популярності у 80-х роках минулого століття, а 
найвідомішими її прихильниками були У. Брок, Б. ЛеБарон, Х. Шейнкман, Р. Дей, Дж. 
Ремсей, У. Дечерт, Д. Шей. Перші наукові публікації, присвячені хаосу стали передумовами 
поширення теорії хаосу як альтернативної економічної теорії. Але намаганням визначити 
хаотичну динаміку передували інші нелінійні ефекти, що мають місце в економічних даних. 
Незважаючи на значну кількість теоретичних розробок по використанню хаосу для 
пояснення змін економічних систем, емпірична задача по виокремленню хаотичної динаміки 
з економічних часових рядах більш складна, ніж в природних науках. Складність хаотичного 
процесу з практичної точки зору еквівалентна випадковому процесу з малим розміром 
хаотичності [3]. 

Науковцями було розроблено декілька статистичних тестів на наявність хаосу 
незначного розміру. У цьому контексті поняття кореляційної розміреності Грассберга є 
найбільш значущим, оскільки дозволяє перевірити данні на наявність хаотичної динаміки, 
використавши одну характеристику: наявність «дірок», які залишає хаотична система у 
великому обсязі простору. Згідно результатам тестування та обзору робіт з перевірки 
економічних даних на наявність хаотичної динаміки  Hsieh D., визначено, що після 
корегування на малих вибірках в переважній більшості випадків, спостерігався простий 
хаотичний аттрактор або нелінійна динаміка [4]. В свою чергу аналогічні дослідження та 
подібні результати отримав Scheinkman, який наполягав на тому, що нелінійні стохастичні 
моделі можуть генерувати динаміку, схожу з динамікою хаотичних відображень, а 
ґрунтований на кореляційні розміреності тест на хаос, може відображати наявність 
нелінійность. Це свідчить про той факт, що на сьогодні відсутні ефективні розробки 
тестування на наявність хаотичної динаміки в економічних даних [5].  

Таким чином, проведені дослідження доводять вплив теорії хаосу на методологію 
сучасної економічної науки.  У сучасних фінансово-економічних дослідженнях 
використовуються високочастотні, наприклад, щосекундні дані. Їх наявність надає 
можливість тестування на хаос більш перспективним, але відомо, що такі дані включають 
велику кількість мікроринкових явищ, зокрема, скачки ціни покупця і ціни продавця. Тобто, 
тестування можуть охоплювати зайві явища під час обрання тривалих часових рядів. Тому це 
накладає певні обмеження на користь нетривалих часових періодів. На нашу думку, саме ці 
передумови обмежують можливості виявлення хаосу в економіці.    

Теорія хаосу являє собою дещо проблематичне спрямування економічних досліджень, 
оскільки за існуючими даними нелінійна залежність прихована у часові ряди не можна 
вважати доказом їх хаотичного характеру. Такі дослідження є технічно складними, а 
отриманні результати невиправдано дорогими з низьким рівнем ймовірності їх застосування 
на практиці. Негативність результатів досліджень зарубіжних фахівців можна пов’язати з 
періодом умовної стабільності (80-х років минулого століття) економічних систем 
розвинутих країн, відсутність впливу економік країн колишнього СРСР та відсутністю 
проявів кризових явищ глобальної фінансової системи. Але вважати подальші дослідження 
на предмет хаотичного характеру економічних явищ безперспективними не можна, оскільки 
сучасні тенденції розвитку соціально-економічної системи України потребують сучасних 
методологічних підходів. Аргументи дослідників про низький рівень ймовірності 
використання хаосу у моделювання, оскільки не може використовуватися для здійснення 
прогнозів, має місце, але тенденції розвитку економіки свідчать про високий рівень 
випадковостей та впливу непередбачуваних факторів зовнішнього та внутрішнього 
характеру.  
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Отже, використання теорії хаосу, як нової методологічної  галузі економічної науки є 
перспективним, оскільки класичний підхід, у відповідності з яким визначені теоретичні 
передбачення в подальшому тестуються на основі експерименту, не можуть в повному обсязі 
пояснити та передбачити перебіг подій процесу трансформацій економічної системи, а тим 
більше спрогнозувати можливі результати. Визначено, що розширити можливість прогнозів 
перебігу економічних процесів на короткий період можна за допомогою виявлення хаосу, що 
має ґрунтуватися на складних статистичних властивостях, а не лише на передбаченні.  
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В данной статье рассматриваются цели и задачи интеграционного взаимодействия стран в рамках 

Евразийского экономического сообщества и далее - Евразийский экономический союз, где получили поэтапную 
реализацию форм зоны свободной торговли, таможенного союза с единой таможенной территорией, и в 
настоящее время идет процесс формирования единого экономического пространства (ЕЭП) с реализацией 
принципа четырех свобод в рамках Евразийского экономического союза. 

Ключевые слова: евразийский, ЕЭП, ЕАЭС (Евразийский экономический союз), Евразийский банк 
развития, Евразийская экономическая комиссия. 

 

This article discusses the goals and objectives of integration and interaction of the Eurasian Economic 
Community and beyond - the Eurasian Economic Union, which got phased implementation forms of the free trade area, 
customs union with a single customs territory, and is currently in the process of forming a single economic space (SES) 
with the implementation of the principle of the four freedoms inside of the Eurasian Economic Union. 

Key words: Eurasian, EE, EAEC (Eurasian Economic Union), the Eurasian Bank of Development, the 
Eurasian Economic Commission.  

 

В постсоветском геореале сформировалось ядро интеграционного процесса (который 
назван «евразийским» по наименованию Евразийского экономического сообщества, 
созданного в целях формирования таможенного союза и обеспечения единства 
экономического пространства пяти государств-членов): с середины 2011 г. в 
полномасштабном формате функционирует единая таможенная территория трех государств 
ЕврАзЭС – созданный в рекордно короткий (трехлетний) срок Таможенный союз 
Белоруссии, Казахстана и России (ТС). А с начала 2012г. идет работа по формированию 
(упрочению) в его рамках Единого экономического пространства (ЕЭП), по завершении 
которой в 2015г. планируется перейти к следующему уровню интеграции, связанному с 
утверждением Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
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Создание Евразийского экономического союза – в дополнение к общему рынку 
товаров, услуг, капитала и труда (и на этой основе) предполагает уже реализацию общей 
стратегии развития, немыслимую без принципиального единства научно-технологической, 
структурно-инвестиционной, промышленной и других ключевых видов экономической 
политики стран-членов. Для реализации этой идеи выдвигаются основные задачи 
Сообщества, являющиеся актуальными на сегодняшний день: 

формирование полноценного режима свободной торговли, с введением единого 
таможенного тарифа и общих мер нетарифного регулирования; 

реализация принципа четырех свобод: свободное движение капитала, рабочей силы, 
товаров, услуг;  

обоснование принципов и условий перехода к  единой валюте, с последующим 
формированием общего финансового рынка в рамках ЕврАзЭС; 

введение единых правил торговли товарами и услугами с унификацией  системы 
таможенного регулирования; 

разработка комплексных межгосударственных целевых программ с  
созданием равных условий для всех субъектов производственной и предпринимательской 
деятельности; 

создание привлекательных условий для доступа иностранных инвестиций в 
экономики государств ЕврАзЭС; 

формирование единой социальной политики, предусматривающей общий рынок труда 
с координацией вопросов трудовой миграции, единого образовательного пространства и 
здравоохранения; 

неотъемлемым условием создания единого правового пространства в рамках 
Сообщества  является сближение и гармонизация национальных законодательств государств 
ЕврАзЭС. 

Новым качественным аспектом, который, как ожидается, позволит превратить 
интеграцию из формальной в реальную, является создание нового механизма хозяйственного 
взаимодействия в ЕврАзЭС. В рамках ЕврАзЭС уже созданы и функционируют следующие 
наднациональные структуры: 

1.Высший орган ЕврАзЭС - Межгосударственный совет, куда входят главы 
государств и правительств стран союза. Межгосударственный совет нацелен на 
рассмотрение фундаментальных вопросов, связанных с общими интересами государств-
участников, формирует стратегию развития интеграции и консенсусом принимает решения, 
направленные на реализацию целей и задач ЕврАзЭС. Принятые решения для реализации во 
всех государствах -членах становятся обязательными , причем их исполнение происходит в 
соответствии с национальным законодательством путём принятия соответствующих 
национальных нормативных правовых актов; 

2. Следующая наднациональная структура  ЕврАзЭС - Интеграционный комитет, куда 
входят заместители глав правительств государств-членов ЕврАзЭС. Интеграционный 
комитет призван обеспечивать взаимодействие органов ЕврАзЭС, подготовку предложений 
по повестке дня заседаний Межгосударственного совета, а также осуществлять контроль за 
реализацией решений, принятых Межгосударственным советом.                        

3.Функцию информационно-технического обеспечения работы Межгосударственного 
совета и Интеграционного комитета выполняет Секретариат. Высшее административное 
должностное лицо - это Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества, 
назначаемое Межгосударственным Советом. Место нахождения Секретариата — город 
Алма-Ата (Казахстан) и город Москва (Россия); 

4. Вопросы гармонизации и унификации национального законодательства 
рассматривает Межпарламентская Ассамблея, которая формируется из парламентариев, 
делегируемых парламентами стран Сообщества. В её состав входят: 

от России — 42 парламентария; 
от Беларуси — 16 парламентариев; 
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от Казахстана — 16 парламентариев; 
от Киргизии — 8 парламентариев; 
от Таджикистана — 8 парламентариев. 
Секретариат Межпарламентской ассамблеи размещается в Санкт-Петербурге 

(Россия);  
5. Суд Сообщества - в соответствии со статьей 8 Договора об учреждении 

Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года Суд формируется из 
представителей государств – членов ЕврАзЭС в количестве не более двух представителей 
от каждого государства. Судьи назначаются Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по 
представлению Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) сроком 
на шесть лет. При этом в учредительных документах организации впервые четко прописаны 
квоты каждой страны в финансировании межгосударственных структур: 40% вносит Россия, 
по 15% – Белоруссия, Казахстан и Узбекистан, по 7,5% – Киргизия и Таджикистан. По 
количеству взносов в бюджет определяется количество голосов при принятии решений.  
Россия имеет 40 голосов, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан – по 15, Киргизия и 
Таджикистан – по 7,5. 

В январе 2006г. уполномоченными представителями Российской Федерации и 
Республики Казахстан  было подписано межгосударственное соглашение об учреждении 
Евразийского Банка Развития (ЕАБР) и Антикризисного Фонда ЕврАзЭС. В настоящее время 
ЕАБР представляет собой международную финансовую организацию, где полноправными 
участниками также являются и Республика Армения (апрель 2009г.), Республика 
Таджикистан (июнь 2009г.), Республика Беларусь (июнь 2010г.), Кыргызская Республика 
(август 2011г.). Банк управляет средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС.  

Председатель Правления ЕАБР, Финогенов И.В.,  оценивая работу банка, пишет: «…В 
этом наша миссия – содействовать развитию экономик государств-участников банка, 
их устойчивому росту и расширению торгово-экономических связей. Мы являемся 
интеграционным банком и свою миссию реализуем через целый ряд инструментов. Прежде 
всего, ЕАБР работает как банк проектного финансирования, способствующий расширению 
взаимной торговли и взаимных инвестиций. В фокусе деятельности ЕАБР проекты, 
направленные на ускорение экономического роста стран участниц. Это инфраструктурные 
проекты в транспортной, энергетической и машиностроительной отраслях. Приоритетными 
являются проекты в агропромышленном комплексе, в области высоких технологий и в 
инновационных отраслях, а  также проекты в рамках государственно-частного партнерства» 
[5, с.15]. 

ЕАБР является управляющим средствами Антикризисного фонда (АКФ). Необходимо 
отметить, что АКФ предоставляет как финансовые, так и инвестиционные кредиты, 
направленные на стабилизацию финансовой и макроэкономической политики страны-
получателя.  

Природа рыночной экономики диктует необходимость создания системы 
региональной экономической безопасности на случай появления признаков кризиса. Таким 
образом, АКФ изначально формируется не просто как «подушка безопасности», а как 
механизм координации макроэкономической политики, отчасти выполняя функции своего 
рода «регионального МВФ»  на постсоветском пространстве. Данная структура группировки 
полностью соответствует требованиям и действует на основе принципов Всемирной 
торговой организации. 

Рассматривая ЕврАзЭС как интеграционную структуру мирового масштаба нельзя не 
провести параллель с Европейским союзом, который послужил своего рода прототипом 
модели Евразийского экономического союза. Однако, несмотря на то, что ЕврАзЭС прошел 
те же этапы интеграции в своем становлении, что и ЕС, тем не менее, имеются существенные 
различия интеграционных моделей. 

Одним из факторов успешного и быстрого формирования Таможенного союза 
Белоруссии, Казахстана и России (ТС) считается наличие богатого международного опыта 
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региональной экономической интеграции, наиболее наглядным примером которой является 
Европейский союз (ЕС). Действительно, наличие этого опыта помогло выбрать правильную 
последовательность прохождения этапов интеграционного процесса, который теперь можно 
считать близким к классическому: от зоны свободной торговли через таможенный союз 
к единому экономическому пространству.  

Вместе с тем процесс евразийской экономической интеграции имеет и существенные 
отличия от евроинтеграционного, обусловленные политическими, историческими, 
экономическими факторами. К настоящему времени оба эти процесса продвинулись 
достаточно далеко, чтобы можно было попытаться выявить на основе соотносительного 
анализа определенные закономерности и установить оптимальные границы, а также 
наиболее подходящие для постсоветского пространства формы региональной интеграции. 

Опыт перехода от планово-централизованной к рыночной экономике показал низкую 
эффективность механического копирования западных институтов, имитация которых в 
условиях постсоциалистического хаоса часто приводила к неожиданным и деструктивным 
результатам. В то же время правильно организованное заимствование общепризнанных в 
развитых рыночных экономиках институтов может существенно облегчить процесс перехода 
и помочь избежать ошибок. Это в полной мере относится и к интеграционным процессам – 
внимательное изучение опыта передовых стран, уже прошедших путь поиска и отбора 
наиболее эффективных институтов, очень пригодилось в строительстве Таможенного союза. 
Вплоть до последнего времени оно велось по общепринятым технологиям, закрепленным 
международным правом. Зафиксированное ВТО определение единой таможенной 
территории не оставляло особой свободы в формировании институтов ТС, в связи с чем 
принятие основанного на Киотской конвенции о таможенных процедурах Таможенного 
кодекса ТС, введение сравнимого с тарифами других членов ВТО таможенного тарифа, 
создание соответствующей международной практике системы технического регулирования – 
все это гармонировало с передовым мировым опытом. Однако на нынешнем этапе 
заимствования становятся куда более затруднительными. 

С одной стороны, переход от ТС к Единому экономическому пространству (ЕЭП) 
затрагивает разнообразные рынки услуг, регулирование которых в отличие от рынка товаров 
менее унифицировано и существенно различается в разных странах. С другой стороны, 
процесс углубления и расширения европейской интеграции столкнулся с известными 
проблемами, и оптимальных способов их решения пока не найдено. Поэтому дальнейшее 
использование европейского опыта в развитии процесса евразийской интеграции становится 
менее определенным. Этот процесс вступает в новую фазу – фазу строительства 
Евразийского экономического союза (ЕЭС), контуры которой еще предстоит серьезно-
 конкретизировать. И хотя этот союз неизбежно будет существенно отличаться от 
Европейского союза, современный опыт функционирования последнего не становится менее 
ценным. Наоборот, его изучение дает возможность избежать ошибок и спроектировать 
оптимальные для нынешнего состояния государств-членов формы и институты интеграции. 

Нынешний Европейский союз, объединяющий 28 стран-членов прошел все этапы 
интеграционного строительства – зону свободной торговли, таможенный союз, общий 
рынок, экономический и валютный союз,  политический союз – и стал крупнейшим в 
современном мире политико-экономическим образованием с самым большим ВВП, 
достигшим в 2012 г. 12,65 трлн. евро (16,9 трлн. долл.), или 25,2 тыс. евро (33,5 тыс. долл.) 
на душу населения, общая численность которого составляет 503 млн. человек. ЕС занимает 
одно из первых мест в списке как мировых экспортеров товаров и услуг (32,9% объема 
мирового экспорта в 2011г.), так и мировых импортеров (33,5% объема мирового импорта). 

Притягательность опыта евроинтеграции для постсоветского пространства связана 
также с тем, что ЕС является непосредственным соседом и основным торгово-
экономическим партнером ТС: на долю ЕС в 2012 г. пришлись 55,5% совокупного экспорта 
России, Белоруссии и Казахстана и 44% - их совокупного импорта. В свою очередь ТС 
является для ЕС третьим по величине торговым партнером (11% внешнеторгового оборота) 
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после США (13,8) и Китая (13,3%).   
Успешность, непосредственная близость и значимость ЕС для постсоветских 

государств предопределили использование европейской модели в евразийском 
интеграционном строительстве. Вместе с тем это не было, да и, конечно, не могло быть 
копированием – слишком велики исторические, экономические и политические различия 
между европейскими и постсоветскими государствами. Последние в течение многих 
десятилетий развивались как единый народнохозяйственный комплекс, разрыв которого 
государственными границами повлек за собой прекращение многих тысяч кооперационных 
связей между предприятиями, входившими в целостные научно-производственные 
объединения, возведение трансграничных барьеров на пути взаимных торгово-
экономических отношений, а в конечном счете – резкий спад и деградацию производства. В 
порядке реагирования на двукратное сокращение объемов производства в начале 1990-х 
годов (половина этого сокращения, согласно экспертным оценкам, обусловливалась именно 
разрывом хозяйственных связей между бывшими союзными республиками) руководители 
новых независимых государств попытались перескочить через этапы интеграционного 
процесса сразу к экономическому союзу. Однако вплоть до 2007 г. им не удавалось реально-
 продвинуться далее отношений свободной торговли. За исключением прецедента 
формирования государствами СНГ строились на основании двусторонних зон свободной 
торговли с многочисленными изъятиями. Лишь с 2008 г., т.е. только после формирования 
первого на постсоветском пространстве наднационального органа – Комиссии ТС Беларуси, 
Казахстана и России, процесс интеграции быстро двинулся по классическому пути. 

Кажущаяся высокой скорость евразийского интеграционного процесса, который 
формально прошел стадию создания ТС всего за три года (на фоне одиннадцати лет 
формирования аналогичного союза в Западной Европе), объясняется как объективной 
необходимостью скорейшего восстановления разрушенных границами хозяйственных 
связей, так и 15-летней предысторией бесплодных попыток перехода к более высоким 
формам интеграции. Для продвижения по этому пути пришлось «пожертвовать количеством 
ради качества»: только после принятия концепции разноскоростной интеграции наиболее 
готовым к ней странам удалось создать ТС и быстро перейти к формированию ЕЭП. 
Образовалось интеграционное «ядро» в составе России, Белоруссии и Казахстана, 
охватывающих 90,4% территории, 59,7 – населения и 84,1% экономики постсоветского 
пространства. К нему примыкают Киргизия и Таджикистан, входящие в Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), созданное в 2000г. для целей формирования ТС и 
ЕЭП. В этом контексте нельзя не упомянуть Украину, которая не чужда стремлению к 
формированию особых отношений сотрудничества в формате ЕЭП (в свое время 
предпринималась попытка образования интеграционной группировки «ЕЭП четырех»). 
Торгово-экономические отношения между ядром евразийской интеграции и ее остальными 
участниками строятся на основе режима свободной торговли, закрепленном в 2011г. в 
соответствующем многостороннем соглашении в рамках СНГ. 

На сегодняшний день определены планы формирования ЕЭП до 2015 г., после чего 
планируется переход к следующей фазе интеграции – к упомянутому выше ЕЭС. Таким 
образом, процесс евразийской интеграции проходит ту же фазу, что и ЕС в 1957–1992 гг. 
Пойдет ли ЕЭС далее тем же интеграционным путем, что и ЕС? Трудности, с которыми 
последний сталкивается в фазе монетарного союза, вызывают сомнения в целесообразности 
перехода на единую валюту. Как показывает накопленный европейский опыт, необходимым 
условием такого перехода является налогово-бюджетный союз, к формированию которого 
заинтересованные страны ЕС с запозданием приступили лишь после того, как столкнулись с 
долговым кризисом ряда государств [2, с.12]. 

На наш взгляд, постсоветским государствам, ставшим на путь интеграционного 
взаимодействия очень полезно не только ориентироваться на положительный опыт 
интеграционного строительства в Европе и на достигнутые там результаты в экономическом 
развитии, но и тщательно учитывать те коллизии, которые европейским странам пришлось 
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при этом преодолевать. Изучение как сильных, так и слабых сторон европейской интеграции 
призвано помочь выстроить оптимальные формы наднациональных институтов. Последние 
должны соответствовать национальным конституциям, органично сочетаться с 
национальным законодательством и обеспечивать эффективное государственное 
регулирование. 
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Проаналізовано підходи до аналізу міжнародної торгівлі на основі дослідження сучасних західних 
публікацій. Визначено тенденції розвитку теорій міжнародної торгівлі, у тому числі торгівлі в інтеграційних 
об’єднаннях та транзитивних економіках. 
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Methodological approaches to the analysis of international trade are researched on the basis of studies of 
modern foreign publications. The trends of theories of international trade, including integration associations and 
transitions economies and determined.  

Key words: international trade, export, import, models of trade, theories of international trade. 
 

Теоретичне обґрунтування вибору показників,  які визначають діяльність зовнішнього 
сектору економіки України та визначення зовнішньо- та внутрішньоекономічних факторів 
впливу на них має спиратись на аналіз теорій міжнародної торгівлі та теорій платіжного 
балансу. 

Розвиток теорій платіжного балансу проходив та відбувається тепер у зв’язку та в 
наслідок розвитку міжнародних економічних зв’язків , нові концепції та теорії зазвичай 
з’являються у період серйозної ломки структури міжнародних розрахунків , змін у економіці 
та валютній системі, коли практики не знаходять застосування існуючим теоріям платіжного 
балансу та це змушує шукати нові інструменти регулювання та покращення ситуації в 
економіці. Тенденції розвитку теорій торгівлі розвиваються у декількох напрямках. 
Проводиться аналіз торгівлі на основі методології вже класичних теорій з використанням 
сучасного інструментарію, продовжується дослідження конкурентних переваг, у відповідь на 
запити практики широко досліджується торгівля в інтеграційних об’єднаннях, значна увага 
приділяється різним аспектам торгівлі країн з транзитивною економікою. Аналіз таких 
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досліджень дає розуміння багатьох аспектів динаміки зовнішньоекономічних показників 
національної економіки.  

Теорія відомого сучасного економіста Пола Кругмана, який продемонстрував ефект 
економіки масштабу на торгівельні інструменти та розташування економічної активності, 
його ідеї дали початок інтенсивній переорієнтації на дослідження питань 
внутрішньогалузевої торгівлі, яку розглядали такі науковці, як Д.Рікардо, Е.Херкшер та 
Б.Олін. П.Кругман запропонував повністю нову теорію міжнародної торгівлі. Вона 
покликана пояснити виникнення внутрішньогалузевої торгівлі та базується на поняттях 
економіки масштабів, в якій розглядається як масове виробництво зменшує витрати на 
одиницю продукції.  

Його теорію називають «новою економічною географією», бо П.Кругман розвинув 
концепцію комплексної теорії розташування праці та фірм в деяких схожих країнах. І, хоча, 
торгівля в таких країнах можлива, вона може мати перешкоди у вигляді транспортних 
витрат. Ця теорія розвинулась у так звану «центарально-переферійну модель», яка пояснює 
той факт, що зв'язок між економікою масштабів та витратами на транспортування можуть 
впливати як на концентрацію, так і децентралізацію населення, а через це і на торгівлю 
загалом. 

П, Кругман та М. Обстфельд запропонували нову стандартну модель торгівлі, яка 
передбачає існування відносної кривої глобальної пропозиції, що є результуючою кривих 
виробничих можливостей та глобального попиту, що розглянуті з точки зору різних 
преференцій для конкретного товару [1]. 

У роботі А.Дж. Сміт за результатами аналізу низки робіт, присвячених дослідженню 
торгівлі та міжнародної конкурентоспроможності визначено, що раз існує прибуток від 
торгівлі, який не входять в рахунок інших країн; немає підстав вважати, що країни, як і 
фірми, в якійсь конкурентній боротьбі один з одним. Досліджені конкурентні переваги країн 
і механізм пояснення міжнародної конкурентоспроможності національних економік. Вигоди 
від торгівлі визначаються через спеціалізацію, що може бути пов'язане як з порівняльною 
перевагою або економікою масштабів (внутрішніх і зовнішніх). Порівняльна перевага 
виникає в результаті відмінності між країнами і пояснює міжгалузеву торгівлі, в той час як 
торгівля між країнами в аналогічних галузях пояснюється внутрішньою та зовнішньою 
економікою масштабів (внутрішньогалузевої торгівлі). Висновком з дослідження є 
твердження про те, що вільна торгівля, хоча і не завжди є оптимальною і справедливою, 
краща, ніж будь-яка складна протекціоністська стратегічна торговельна політика [2]. 

Р. Шумахер в роботі, що була опублікована у 2012 році, здійснив дослідження щодо 
того, яким чином ідеї А.Сміта було інтегровано у сучасні торгівельні теорії. Аналіз даної 
теорії базувався, переважно, на історичній реконструкції. Основуючись на ідеях Сміта, 
можна резюмувати, що міжнародна торгівля базується на кількісних та якісних перевагах 
розширеного поділу праці. Міжнародна торгівля приводить до збільшення спеціалізації, яка 
підвищує продуктивність через технічні та організаційні інновації (в теорії Сміта торгівля та 
розвиток є нероздільними і пов’язані один з одним через розподіл праці) [3].  

Особливу актуальність в сучасних реаліях мають дослідження ролі 
мультинаціональних компаній, які спричиняють потужний вплив на динаміку торгівлі та 
показників зовнішнього сектору у всьому світі. Дж. Йєтто-Джилліс розглядає теорії торгівлі 
та локації, досліджуючи та базуючись на теоріях П.Кругмана, Д.Рікардо, Е.Херкшера та 
Б.Оліна. Припущення, що стоять на підвалинах таких моделей зазвичай наступні: 1) 
наявність транспортних витрат; 2) відсутність мобільності праці та капіталу; 3) наявність 
поступового формування економіки масштабів внутрішнього (чемберлініанського) або 
зовнішнього (маршаліанського) типів; 4) великий обсяг ринку завдяки кількості населення в 
поєднанні з високими прибутками на душу населення. 

На основі аналізу моделей зроблено висновки щодо сучасних теорій торгівлі. В таких 
теоріях держави визначаються через рестрикції, які вона застосовують щодо діяльності 
підприємств/бізнесу та надлишкову плату, яка накладається на міжнародні операції. Більш 
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реалістичне моделювання діяльності мультинаціональних компаній в парадигмі сучасної 
торгівлі та локації повинно протиставити витрати та вигоди міжрегіональної діяльності 
міжнародним, і також  не лише тим, що діють всередині структури одного чи декількох 
підприємств. Тобто мультинаціональність діяльності з її стратегічними елементами, 
перевагами та недоліками повинна бути в центрі уваги аналізу, а не лише побічним ефектом 
просторового аналізу [4]. 

С. Бхандарі в роботі, присвяченій ревізії застосування теорії міжнародної торгівлі та 
дослідженню ступеню досягнення зростання добробуту в переговорах щодо міжнародної 
торгівлі, проаналізував торгівлю країн, що розвиваються, як на внутрішньому, так і 
міжнародному рівнях. Необхідність ефективності уряду, мотив прибутковості виробників; 
потреби та вибір покупців - це основні фактори, які є обґрунтуванням як для внутрішньої так 
і зовнішньої торгівлі. С. Бхандарі вважає, що пояснення такого обґрунтування можна 
поділити на 4 парадигми: 1) багатства та справедливості; 2) багатства та переваг; 3) 
зростаючого доходу; 4) розширення добробуту посередників або рівня добробуту. Крім того 
автор розглядає торгівлю та торгівельні теорії через призму діяльності ВТО та ГАТТ. Автор 
пропонує три кроки для лібералізації торгівлі у майбутньому – ВТО повинно почати 
перемовини, щоби покласти кінець відхиленням, розбіжностям, перевагам та асиметрії в 
правовій структурі угод ВТО; країни-члени ВТО, як розвинуті, так і ті, що розвиваються, 
повинні позбутися внутрішніх заборон та меж, що  деформують торгівлю та розвивати 
стабільний політичний клімат для лібералізації ситуації на ринках; бідні країні особливо 
потребують сфокусуватися на ефективному управлінні на внутрішньому ринку та активно 
брати участь у міжнародних перемовинах [5]. 

При дослідженні теорій торгівлі у рамках об’єднаної структури, на основі синтезу 
трьох теорій міжнародної торгівлі (рікардіанської, Херкшера-Оліна, теорі економіки 
масштабу) Дж.Роуфегел та С.Срінівас у 2008 році, виявили, що можна побачити 
взаємозв'язок між цими теоріями, однорідність їх структури, яка сформована зфокусованістю 
на середніх витратах. Підхід, продемонстрований у роботі, допомагає у виявленні зв’язків 
між численними теоріями та у кращому розумінні того, як різні припущення можуть стати 
основою для таких теорій і як впливають припущення на різні моделі [6].  

Для дослідження міжнародної торгівлі та економічного зростання країн, що 
розвиваються, Т.Білдінгмаєр об’єднує досвід теоретичних робіт, що не застосовувались 
емпірично та емпіричних досліджень, що мають недолік теоретичної бази. Для цього 
розглядалися аспекти сучасних теорій росту, що включають підвалини теорій міжнародної 
торгівлі у аспекті країн, що розвиваються. Такі аспекти надалі були включені в розширену 
неокласичну модель зростання. Припущення для моделі такі: існують сектори та продукти з 
різною швидкістю росту та країни спеціалізуються у їх виробництві. Під час торгівлі та 
країна, що спеціалізується на виробництві товарів з вищім рівнем росту, буде зростати 
(розвиватися) швидше. Відтак, якщо рівень та продуктивність зростання залежать від темпів 
динаміки випуску окремих секторів та продуктів, захист нових галузей промисловості може 
допомогти набрати необхідний досвід, потрібний для входження на світові ринки. 

Загалом виявлено певні фактори, що впливатимуть на економічне зростання та 
торгівлю, а, відтак, і на показники зовнішнього сектору. Наряду з обміном матеріальними 
товарами існує також обмін і знаннями, які є нематеріальним товаром. Разом з іншими 
факторами, які поширюють потужності розширення та поглинання знань, торгівля грає 
важливу роль в акумуляції людського капіталу та подальшому зростанні доходів [7].  

Й. Кандоган [8] на основі аналізу міжгалузевої торгівлі, яка вважається більш 
характерною для країн з розвинутою економікою, та внутрішньогалузевої торгівлі, яка 
складається з двох різних частин: горизонтальної та вертикальної торгівлі, визначив, що 
варто розкласти загальну торгівлю на частини при розгляді, бо інакше виникне негативний 
вплив на інтерпретацію емпіричних результатів. Такий метод використовує значення 
експорту та імпорту на двох різних рівнях агрегації. Вищий рівень агрегації визначає галузі, 
а нижчий – різні продукти в кожній галузі. Також загальна торгівля аналізується за 
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допомогою гравітаційної моделі. До моделі додаються наступні змінні: лібералізація, 
спільний кордон, іноземні прямі інвестиції, вони всі є факторами торгівельного просування 
Праця показала, що модель Херкшера-Оліна характеризує міжгалузеву торгівлю, а 
торгівельна теорія зростаючих доходів – внутрішньогалузеву торгівлю. У роботі 
використовувалися новітні технології розкладання внутрішньогалузевої торгівлі на 
вертикальну та горизонтальну частини, які на практиці застосовувались для характеристики 
такої торгівлі в Мексиці та Кореї. 

Аналізуючи детермінанти внутрішньогалузевої торгівлі на прикладі Мексики Е.М. 
Еканаяк на початку 2000-тисячних років здійснено дослідження з метою аналізу об’єму 
внутрішньогалузевої торгівлі Мексики, визначення торгівельних інструментів та тестування 
гіпотези, що розглядають детермінанти торгівлі між Мексикою та її основними 
торгівельними партнерами [9]. Основним показником виміру внутрішньогалузевої торгівлі 
виступає індекс Грубеля-Ллойда. За допомогою моделей, що освітлюють детермінанти 
внутрішньогалузевої торгівлі Мексики з 56 основними торгівельними партнерами (серед 
яких 35 країн, що розвиваються та 21 розвинута країна) зроблено наступні висновки. 
Гіпотези, загалом, були підтверджені емпіричними результатами. Так, обсяг мексиканської 
внутрішньогалузевої торгівлі позитивно корелює з середнім рівнем доходів, середнім 
розміром країни, торгівельною інтенсивністю, торгівельною орієнтацією, наявністю спільних 
кордонів, мови та участю у регіональних інтеграційних схемах. В той же час має місце 
негативна кореляція з нерівністю доходів, розмірами країни, відстанню та торгівельним 
дисбалансом. Також виявлено позитивну кореляцію внутрішньогалузевої торгівлі та участю 
у НАФТА. Ці висновки можуть мати значення і при аналізі національної економіки.  

Ключові питання багатосторонньої торгівельної лібералізації  транзитивних економік 
були досліджені у 2008 році В. Тодорович [10]. При розгляді транзитивних економік (на 
прикладі Сербії), необхідності їх реформування у ключі торгівельних реформ у рамках 
переходу до ринкової економіки, визначено основні категорії факторів, які впливатимуть на 
лібералізацію торгівлі в різних транзитивних економіках. Це: макроекономічні змінні, 
структурна політика (включаючи зовнішню лібералізацію) та початкові умови в різних 
транзитивних країнах. Виявлено, що основним (спільним) фактором, який визначає 
досягнення торгової лібералізації є зростання торгівельної відкритості. Базуючись на даній 
роботі, можна сказати, що швидка лібералізація торгівлі розпочата на ранніх стадіях процесу 
реформ була більш успішною в подоланні початкових перекосів. Вона швидше принесла 
позитивні результати в торговельній зоні, включаючи переорієнтацію торгівлі і більше 
ефективне використання порівняльних переваг окремих країн. Також досвід лібералізації 
торгівлі транзитивних економік продемонстрував важливу роль правових, регулятивних та 
інституціональних установ для успішної торгівельної реформи   

Останніми роками ведуться дослідження економічних перетворень у 
постсоціалістичних європейських країнах, їх торгівельної реорієнтації та глобальної 
реінтеграції. Так, З. Драбеком та В. Беначеком проаналізовані аспекти економічного 
зростання та торгівельні зміни пострадянських країн (на прикладі Чехії) [11]. Показано 
реорієнтацію принципів торгівлі країн на нові, ринкові. Визначено основні фактори, що 
впливатимуть на успіх у переході країн з транзитивною економікою до стандартів 
міжнародної торгівлі, якими є: географічна реорієнтація; торгівельна відкритість та 
інтенсивність; експорт, як рушій економічного зростання; імпорт, як рушій 
конкурентоспроможності; стійкість в регулюванні якості; ефективність диверсифікації 
експорту та інше. Зазначено, що у відповідності до нових торгівельних теорій, доходи за 
експортом та імпортом в технологічно розвинутих країнах зсуваються від порівняльних 
переваг до ефекту економіки масштабів, диференціації продуктів та внутрішньогалузевих 
обмінів.  Було виявлено, що майже всі транзитивні країни збільшили участь в 
внутрішньогалузевій торгівлі, хоча така сучасна модель торгівлі не була притаманна жодній 
з цих країн.  
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Внутрішньорегіональна торгівля в транзитивних економіках та перспективи різних 
регіонів Європи є надзвичайно актуальними проблемами для України в сучасних умовах. 
Цим питанням приділяють увагу дослідники з багатьох країн. Так, в роботі А. Джипалі,  Е. 
Йоджі та Е.Ліко (2012 р.) розглядаються торгівельні аспекти та торгівельні інструменти країн 
Південно-Східних Європейських транзитивних економік (SEETE), а саме внутрішньо 
торгівельні процеси між Албанією та країнами колишньої Югославії: Боснією та 
Герцеговиною, Хорватією, Косово, Чорногорією, Македонією та Сербією. Одними з 
важливих інструментів економічного розвитку визначено торгівельну інтеграцію та 
торгівельну політику. Торгівельні відносини між країнами розглядаються на підставі теорій 
міжнародної торгівлі: старої неокласичної теорії, нової торгівельної теорії та теорії нової 
економічної географії, які визначають різні причини використання розвинутих торгівельних 
інструментів між країнами. Виявлено певні особливі аспекти. Під час розгляду гравітаційної 
моделі, з неї були виявлені важливі емпіричні інструменти для пояснення торгівельних 
потоків. Виявлено, що країни, які експортують та імпортують, мають позитивний та 
важливий ефект, що позитивно впливає на торгівлю з одного боку, та географічну відстань, 
яка впливатиме негативно – з іншого. Під час розгляду моделі внутрішньорегіональної 
торгівлі  виявлено, що країни які мають спільний кордон торгують вдвічі більше всередині 
регіону порівняно з країнами, які не мають такого кордону. Також подальші дослідження 
торгівельних інструментів  в даному регіоні повинні бути сфокусовані на змінних, які 
впливатимуть на торгівлю, як-от: обмінний курс, інституційна рівність, корупція, нетарифні 
бар’єри і таке інше [12].  

Застосування теорій торгівлі та теорій росту щодо сільського господарства, яке в 
Україні має вагомий експортний потенціал, дає можливість досягнути як нових висновків 
для теорії, так і емпірично вагомих результатів. Дослідження цих питань, здійснене С. 
Беркумом та Х Меійлом.[13]. За результатами розгляду сучасного внеску у торгівельні теорії 
та теорії розвитку в оцінці та поясненні сільськогосподарських спеціалізації та торгівельних 
інструментів, огляду та розробки схеми основних торгівельних теорій, виявлено, що 
традиційні торгівельні теорії наразі не є визначними стосовно торгівлі у сільському 
господарстві. Наразі торгівля тяжіє до внутрішньогалузевого походження. Спираючись на 
дослідження вказаних авторів, можна вказати на зростаючу роль таких елементів нової 
торгівельної теорії, як: недосконалість ринку, диференціація продукції, економіка ефекту 
масштабів та інновацій, а також на те, що технологія, як детермінанта торгівлі стає 
надзвичайно важливою як в емпіричних, так і в теоретичних працях. Крім того в сучасних 
розробках підкреслюється зростаючий вплив прямих іноземних інвестицій, а також 
мультинаціональних компаній у сільському господарстві, що потребує врахування у 
теоретичних моделях. 
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THE STRATEGIC DOCTRINE OF ENERGETICS 
 
In the article the development of a global energy policy is considered and identified necessity of development 

energy on the basis of ethereal dynamics. 
 Key words: energy, alternative energy, ethereal energy, energy consumption. 
 

The development of humanity reached the level of technology that inevitably linked to the 
massive use of energy. In addition, the requirements have changed dramatically to modern energy 
carriers. The main requirement become a minimum the cost of their extraction and enrichment, and 
maximum output effect. The problem of power was on par with other global challenges such as 
environmental, food, the problem of terrorism and war. 

Despite the relatively successful technology solutions in the energy sector (construction of 
super HPP, the transition energy of nuclear power plants), the problem of energy, issues on the 
basis of a small, very limited number of energy conversion technologies in other species that 
mankind has learned to use in their production activities and life. The basis of all these processes 
and all appropriate available technology is the technology explosion. 

In the strategic vision it is has formed strictly extensive nature of energy, and entire global 
economy. This has prompted the significant growth of fuel consumption, which reached a planetary 
scale, causing complete exhaustion of resources available traditional natural energy. According 
exporting countries enter into agreements for the purchase of fuel resursivna long term (Gasprom, 
China), thus providing conditions for further economic development and energy security of their 
countries. 

Investigating the strategic energy development is extremely important. It paid much 
attention to leading experts: O. Zinchenko, M. Kulik, B. Stogniy, V. Malyarenko, O. Amoshi, 
O.Vlasyuk, Y. Makohon, V. Salli. 

The aim of the research is to analyze the strategic vision of energy in the twenty-first 
century and assessment of their likelihood of implementation, and interpretation of basic factors that 
are crucial for the development of the energy in the world. 

Power engineering of any country is the defining to the economy and forms at least a third 
of the GDP of the country. If you follow the general trends of global electricity consumption for 
commercial purposes, in the 1950's observed sharp growth of all energy sources, with the largest 
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rapidly growing consumption of oil and gas. This growth is not surprising, because the powerful 
and long-term trends (industrialization, motorization, urbanization) are dominant in today's 
economy, and set the priority energy development by:  

1. Rising consumer demand for convenient and clean energy; 
2. The increase in energy consumption; 
3. The growth of the efficiency of the production and use of energy; 
4. Diversification of energy sources; 
5. Further increase of environmental load on the environment due to the extensive 

production of electricity. 
The first wave of industrialization was due primarily to the revolution in technology - steam 

engine and the use of coal. Even after World War II, coal remained the predominant fuel. The 
modern history of Ukraine confirms this trend. After the annexation of the Crimea and the loss of 
coal deposits in Donetsk and Luhansk, forced the government to carry out a significant amount of 
coal exports from South Africa.  

Thus, in today's economy along with gas and oil, coal remains the preferred energy source. 
The invention of electricity and the internal combustion engine launched a new era of 

development, marking the diversification of energy sources. It has replaced coal gas. Although coal 
is the main fuel for electricity, it is gradually being replaced by other fuels, natural gas initially, 
later inexhaustible sources of energy. 

In Ukraine, as in the developed countries is directly related to energy nearly a third of GDP 
(energy intensity) of the country. On it basis for all sectors of the economy and social sphere. 

Overall energy consumption increases over the industrialization of countries and reaches its 
peak, usually in conjunction with a peak share of the industrial sector in GDP. In addition, the 
nature of the industry is changing, and it becomes more efficient - aligned in different countries 
through trade in energy and the use of innovative technologies. Peak levels are declining over time, 
but are higher in Cain, who provided energy sources. According global competition and open 
markets promote convergence of energy efficiency. 

Due to the globalization and internationalization projected scientists in the next 20 years, 
there will be rapid growth economies with low and middle incomes. Energy consumption per capita 
by 2030 will grow at the same pace as during the 1970-90's, an average of 0.7% per year. World 
primary energy consumption increased by 45% over the past twenty years. 

The problem of accelerating the growth of energy efficiency is crucial. It primarily restricts 
the growth of world primary energy production. However, prices, economic development and 
energy policy play a critical role in the proceedings of new energy technologies and determining 
such amount of energy that will provide continual global economic growth. 

In recent years the electricity going through radical changes, such as during large-scale 
construction of nuclear reactors during 1960-1970hh years. A growing proportion of alternative 
energy sources, increasing disparities in prices for coal and natural gas, reinvented the role of 
nuclear power. 

The world economy is transformed from energy deficiency on the energy comprehensive. 
Large-scale changes that are taking place in the global energy occur rather slow and unnoticed. 
However, before the energy companies and policy makers face new challenges and of what they 
will find the answers, determine the future the sector and of humanity as a whole. 

According to various forecasts, world oil resources for energy civilization will last for 30-60 
years, natural gas - on the 40-70 years, coal - 300-700 years, uranium for nuclear power plants on 
slow neutrons - on the 11-100 years, plutonium for nuclear power plants fast breeder - 1 thousand 
years, methane of the Black Sea - on the 40-700 thousand years [1].  

The most rapidly exhausted resources of oil and natural gas. Coal consumption, however, 
has been steadily declining due to rising prices caused an increase in the unit cost of energy and 
money on production. Сoal mining method almost everywhere became unprofitable, but because it 
is increasingly being replaced by biomass. Germany, for example, plans by 2020 to reduce coal 
consumption from the current 20 to 8 percent. World Energy Council shows that the coal era ended 
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in the early 20s of the twentieth century, and is now approaching the end of the era of oil and 
natural gas. 

Regarding the use of nuclear energy, according to the IAEA, at the end of 1997, the world of 
work 437 power reactors, which is 5 less than at the end of 1996. However, as a result of 
decommissioning old nuclear power plants and small and the introduction of the new system and 
large reactor blocks total capacity increased. The total number of nuclear units under construction 
remained at the same level - 36. The largest share of nuclear power are Lithuania - 91.5%, France - 
78.2%, Belgium - 60.1%, Ukraine - 46, 8%, Sweden - 46.2%, Bulgaria - 45.4%, Slovakia - 44%, 
Switzerland - 40.6%, Slovenia and Hungary - 40%. Overall NPP provides about 17% of global 
electricity production [2]. 

Necessity reduce carbon dioxide emissions need without using hydrocarbon energy sources. 
The new strategy involves the use of hydrogen, which can be obtained from natural gas, biomass, 
solar energy. 

Based on systematic research program of the UN Commission on Sustainable Development 
and several other international institutions for Environment, Energy and Sustainable Development 
have reached a definite conclusion set out in a special summary. It states that «... the existing 
current models of production, distribution and use of energy at the national, regional and global 
levels are unstable and unsustainable in view of the environmental and financial costs and are now 
an obstacle to sustainable socio-economic development of many countries...». Traditional 
approaches to solving the energy problem are not able to provide sustainable economic growth. If 
any country will continue to focus on increasing energy generation by conventional technologies 
and energy, the result of this will be like economic collapse and severe environmental and social 
impacts. 

In summary, the UNDP proved that successful problem solving power and compliance with 
the sustainable development strategy of energy sector should be based on: 

- energy efficiency, ie the creation and use of energy efficient technologies, materials, 
production, 

-  large-scale renewable and other nontraditional (for our time) energy sources; 
- creation and the most efficient use of new generation technologies combustion of organic 

fossil fuels. 
The purpose of the doctrine of the fuel and energy complex of European Union to 2020 is 

proof of its energy balance of share options for using solar energy to 41%, wind - up to 31% while 
reducing the share of nuclear energy to 12%. Today 48 economically developed countries legally 
support the development of renewable energy sources, looking for alternatives to fossil fuels [3]. 

Today at renewable energy accounts for only 1% of global electricity production. The most 
common solar power plants in more than 30 countries. In Western European countries (Denmark, 
Germany, Great Britain, the Netherlands) in the United States, India, China recently expanded the 
use of wind turbines. At the same time Celestial Empire already surpassed the United States and 
Germany in terms of development as Spain and Denmark is producing 20% of energy from wind. 
Last year alone in the world have commissioned wind generators of 40 MW, and the total power 
plants exceeded 237 GW. Geothermal power plants operating in Central America, the Philippines, 
Iceland, tidal power - France, Britain, Canada, Russia, India and China. In Brazil and other 
countries often use as fuel ethanol. 

Thus, it can be argued that the development of alternative energy is gaining momentum in the 
world. Scientists develop new technologies that help increase the efficiency of renewable energy 
sources, and the industry has a long-term perspective. An important argument in favor of alternative 
energy is that it is being actively developed in many countries, including developed country and 
developing countries. 

The era of the twenty-first century, characterized by scientific and technological breakthrough. 
In management science formed the concept of public administration. The essence of the concept is 
due to a higher management level - ideological. In fact, this management is realized only through 
the free flow of information. In content, information management, and it only provides an 
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evolutionary development of mankind, and the development is accelerated through the Law of 
Time. Information comes to all who would like to know why the frequency of social knowledge is 
compressed, according to new knowledge reach people faster. Thus, the population has a deep 
knowledge of the true and most importantly, in compared with control elite that makes the main 
goal - keeping the concentration of power by any means. Therefore, this is one of the explanations 
absence of implementation is extremely efficient technologies and the development of science in 
general is in two aspects. Specifically, the first aspect - knowledge that is available only for the 
elite, another aspect - a knowledge which serves for the rest of the population in incomplete form. 
Through the Law of Time dreams that three hundred years ago were considered not just a fantasy 
and utopia, in the present circumstances become an integral part of human existence. Modern 
science was not just a conceptual tasks and objectives to each person, and with it the human society 
as a whole (Table 1) 

In modern physics, at the time the picture is completely absent integrity of the structure of the 
world. But the work related to this issue, a lot. In its depths are very capacious and concrete. This is 
related to the study of the ether. We can distinguish D. Mendeleev, V. Atsyukovskiy, A. Chernyaev, 
V. Volosatov. 

Table 1 
Conceptual task of natural science at the beginning of the XXI century 

Power without fuel 
Wireless electricity 

Vehicles without wheels 
Economy without banks 

Countries without borders 
Society without parties 

Power without functionaries 
Medicine without medication 

Space without tickets 
Human life without dangers 

Power nuclear of power plants remains very dangerous. Only the Chernobyl accident 
speakers pointed to a real danger that even applies to a particular country, and all mankind. The 
consequences of this catastrophic danger eliminated only in part. The concept of complete 
elimination of the danger of accidents at nuclear power plants, unfortunately, not even investigated.  

On the agenda are already on based on real technology ether dynamics. This possibility of 
environmentally clean natural energy in any quantity, anywhere space at any time, unlimited 
proportions, and most importantly free. 

In Ukraine, National Academy of Sciences estimates scholars argue that the economically 
feasible potential of alternative energy sources in the baseline scenario is 57.7 million tons. 
including renewable natural sources - 35,5 million tons., off-balance sheet (alternative) - 22.2 
million tons. Currently, this potential is not enough, because there is a large reserve. Now share 
ARES in the national energy balance is 7.2% (6.4% - off-balance energy sources; 0.8% - renewable 
energy sources). According to the Strategy to 2030 Ukraine will, by alternative energy sources to 
meet its energy needs by nearly 58%. 

Thus, one could argue that the development of alternative energy is gaining momentum in 
the world. Scientists develop new technologies that help increase the efficiency of renewable energy 
and the industry has a long-term perspective. An important argument in favor of alternative energy 
is that it is being actively developed in many countries, including developed country and developing 
countries. 

Scientific research, including fundamental physics and electronics, proving the possibility of 
practical use of space-planetary energy sources, which by their nature are limitless and 
inexhaustible. However, for their research and practical application necessary, first of all, change 
the scientific vision and understanding of the structure and development of the Universe. 

Particular, V. D. Plykin developed a new model of understanding the universe. He notes, 
that people have created their insulating, laws, with no idea of the laws of the universe. The human 
world lives by its own scientific laws, laws of social development, and the greatest tragedy of 
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mankind is that these human laws are completely contradicting the laws of the universe. According 
to his model, the fundamental principle is information and energy. Everything else follows and 
based on them. Therefore the matter is a consequence, the information is primary. Hence, without 
violating the laws of mathematics, we can write that the mass and the matter are the energy 
compacted to 90 billion times. To get a drop of the matter, you must have the lake of energy. In 
addition, matter is the energy in a particular state, depending on the information of the program, 
which laid the Creator. There comes the information and energy field begins to form structures, the 
energy begins to make that application, which given. Energy is packed in a certain type of state: a 
thin-material, tightly-material, super-dense items [4].  

All what is meant the matter, it turns out, is not nothing as the energy but in superdense 
state. Other forms of energy are more subtle states, and thus in a different materiality. All these 
material manifestations of power are the root cause - God (Higher Mind). The further modern 
research indicated that water is the information on biological life in the Universe [5]. 

All around us (and we ourselves) is permeated with ether, it is contested by materialists. 
Even Descartes said, that the world is built on ether, and all processes are controlled by them. 

The modern practical physical research and development, including Russian scientists 
Shipov, Akimov and some American researchers, theoretically and experimentally confirm the 
model of the universe V. D. Plykina. Based on the data popular developments, Potapov built the 
heating system, the efficiency of which is equal 400%. In addition, American researchers have 
started and worked the experimental setup, the efficiency of which is 3000%. Even in the 1920s N. 
Tesla very simply explained to journalists method of obtaining a free electricity -«I only just 
cooling the ether » [6]. In addition, for its experiments, he pointed out that a space can be get an 
endless amount of free electricity. 

Recently, were developed and are operating active generators of free energy, in particular, 
the generators by Bedini and Hendershot. The problem of lack of implementation of their 
exploitation lies in the monopoly of the use of fuel resources. Indeed according to unofficial 
estimates, from 1.5% to 2% of revenues from the extraction of oil and gas consumed to block new 
technologies for using a free electricity. 

In addition, are blocked the development of associated with Fuel free engines and alternative 
energy sources. At this time, technologies to receive free alternative forms of energy are blocked 
and not disclosed among society. Thus, in 2006, was created alternative motorcycle "Sumo" that 
works on magnets and energy source serving cell battery that allows you to run without charging 
180 km with a maximum speed of 150 km / hours. This copy in 7 times more effective that the 
same fuel model, and costs about 2100 USD [7]. So, the president of the Russian Academy of 
Geopolitical Problems L.  Ivashov does not exclude the possibility that modern science points to is 
incorrect, dead-end path of the science. 

In addition, new technologies are not implemented practically. Only the Russian military-
industrial complex has over 600 advanced scientific technologies which are virtually will be 
implemented. This trend is not unique to the CIS countries, but also for all developed countries, led 
by the United States. 

Thus, the solution to all global problems practically rests on a single problem - the problem 
of energy supply, based on the free energy.  

Unfortunately, modern academic science practically not pays attention to the problems of 
using cosmic-planetary sources of energy. For the development of efficient energy population, 
needed radical change in the understanding of the Universe and the cosmos, and therefore should be 
built a new model of education, and model engineering. 

Before the engineering science should be mooring clear objectives - to substantiate of 
modern classical without energy technologies that involve the use of mineral fuel resources from 
the explosion. The source of energy should be aired and essential substance. 

This problem can be realized by a single subject - it is radical change in the whole political 
and economic vision of human space. Thus, the dominant political component should perform 



 154

priority should dominate the political component that will operate beyond national borders and 
military-political groupings, for the benefit of man, not of parties, groups and organizations. 
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В статье изучается влияние кластеров на социальное окружение и влияние институциональных 
факторов на процессы формирования и развития кластеров. 

Для выявления основных факторов, определяющих конкурентоспособность и потенциал развития 
предпринимательства, в статье строятся экономико-статистические модели с использованием данных 
международных исследовательских организаций. Это позволяет не только обосновать тезис о 
доминирующем влиянии социальных факторов, но и выявить имплицитное противоречие социального и 
экономического аспектов предпринимательства, способное стать причиной снижения 
конкурентоспособности кластера.  

Ключевые слова: кластер, предпринимательство, социальный капитал, инновации, социальная 
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The article investigates the impact of clusters on the social environment and the impact of institutional factors 
on the formation and development of clusters.  

In this paper a number of economic-statistical models were constructed using the data of international 
research organizations to identify the main factors influencing the competitiveness and the potential of 
entrepreneurship’s development. It allows not only to substantiate the thesis about the dominant influence of social 
factors but also to reveal the implicit contradiction between the social and economic aspects of entrepreneurship able 
to cause a reduction in the competitiveness of the cluster. 

Keywords: cluster, entrepreneurship, social capital, innovation, social responsibility, cluster initiatives, social 
control, social flexibility of business 
 

Формулировка проблемы. Декларируемой целью кластерных инициатив является рост 
конкурентоспособности отраслевых или региональных производственных систем [1,2]; 
однако, во-первых, конкурентоспособность товаропроизводителей не тождественна 
благосостоянию населения, несмотря на наличие безусловной связи между ними. 
Конкуренция, по своей сути, сегодня вырождается в откровенную борьбу за власть, а 
конкурентоспособность оборачивается монополизацией рынка. Во-вторых, существующие 
подходы к оценке эффективности страдают недоучетом массовых «издержек» наемных 
работников и общества в целом [3].  

Далеко не все аспекты кластеризации на сегодня достаточно изучены, и не все 
последствия учтены. По выражению экономических географов Р. Мартина и П. Санли в 

http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/PR/Post 2015 Ukraine ukr.pdf�
http://rutube.ru/video/fc59afe70fd63afbd5ee63d8daf89d32/�
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отношении «модных» идей М. Портера о кластерах, «сам факт популярности конструкта 
отнюдь не является гарантией его глубины»5 [4, с. 4]. 

При всем многообразии и обилии научных публикаций о кластерных стратегиях и 
инициативах, остается открытым вопрос о влиянии кластеров на социальную среду, в 
которой они развиваются, и о том, является ли кластер вообще социально эффективным 
образованием, или же чисто экономической конструкцией вне социального контекста. 

Цель. Основная гипотеза, рассматриваемая в статье, заключается в том, что 
социальные факторы играют ключевую роль в достижении устойчивой 
конкурентоспособности кластера. Специфика предметной области нашего анализа 
заключается в том, что эффективность кластерных образований оценивается в системе 
критериев, адекватных целям (т.е. экономических). Однако процессы функционирования 
кластера не имеют чисто экономического характера, а их социальная составляющая 
определяет сам факт существования и устойчивости кластера. 

Таким образом, целью мы ставим изучение влияния кластеров на социальное 
окружение и влияние институциональных факторов на процессы формирования и развития 
кластеров. 

Анализ исследований и публикаций по теме. Х. Надви и С. Баррьентосу, изучая 
влияние кластеров на уровень бедности, отмечают обострение конфликтов между 
конкурирующими интересами крупных и мелких фирм, а так же явные признаки того, что 
отдельные категории работников нередко проигрывают в результате кластеризации [5]. 

Несмотря на наличие исследований в этой области [6, 7, 8], остаются открытыми 
вопросы влияния кластеризации на уровень социальной мобильности наемных работников. 
Так, в отчете Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда [9] отмечается, что 
в сравнении с западными странами, на постсоветском пространстве классовая мобильность 
значительно выше, причем в основном это «движение вниз». Представляется, что не столько 
кластеризация определяет социальную мобильность, сколько институциональные факторы. 

В Латинской Америке, Африке и Азии в трудоемких отраслях неформальной 
экономики существуют многочисленные «кластеры» на ранних стадиях индустриализации, 
занятость в которых является единственным источником доходов для работающих бедных 
[11,12]. Таким образом, положительное влияние кластеризации на уровень занятости не 
означает автоматического роста социальной мобильности, доходов работающих и снижения 
уровня бедности. 

В отчете ЕЭС [13] делается попытка идентификации региональных кластеров в ряде 
европейских стран. Если, опираясь на данные Мирового банка [14], оценить степень 
имущественного неравенства в этих странах, то отрицательное значение коэффициента 
парной корреляции между числом выявленных кластеров и долей дохода 10% самого 
бедного населения наводит на размышления о социальной эффективности кластерных 
инициатив. Безусловно, здесь рано делать какие-либо заключения, однако вкупе с 
результатами исследования [5] они позволяют выявить такие недостаточно изученные 
аспекты кластеризации, как имущественное неравенство и бедность. 

Критическое отношение Б. Главана к кластерным инициативам [15] базируется на 
долгой и печальной истории правительственных интервенций, при этом «координационная» 
модель объявляется несостоятельной и внутренне противоречивой. Однако убежденность 
автора в состоятельности самого рыночного механизма, на наш взгляд, является также 
избыточно оптимистичной. 

Что касается сущности этого концепта, то в большинстве публикаций определение 
кластера представляет собой дублирование одной и той же нечеткой дефиниции, 
применяемой в отношении любых образований независимо от уровня их технологического 
развития и влияния на социальное окружение. Однако А. Малберг, О. Cолвелл и И. Зандер 
подчеркивают обязательность не только технологической связности кластера, но и его 

                                                 
5 «But the mere popularity of a construct is by no means a guarantee of its profundity» 
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инновационного характера6 [16]. М. Дж. Энрайт в качестве критерия кластеризации выводит 
на передний план «критическую массу» ключевых компетенций [17]. Не менее популярной 
является «Тройная спираль» как наиболее перспективная модель кластеризации [18,19]. 

Из этого вытекает, что идентификация кластера должна базироваться не на 
традиционных «4К», а на инновационном или творческом характере процессов, 
инициируемых в результате кластеризации. Что касается «4К» кластеризации, то 
концентрация, кооперация и хозяйственные связи не могут рассматриваться как признаки 
кластера, тем более – конкуренция, которая является атрибутом рынка, а не кластера. 

Результаты.  Итак, что касается содержания понятия «кластер», в первую очередь, он 
характеризуется наличием эмерджентных свойств, присущих ему как системе, и не 
наблюдаемых у отдельно взятых субъектов кластерной интеграции – свойств, 
обеспечивающих инновационный характер его развития. В качестве единственного 
легитимного признака конкурентоспособности следует полагать инновации, поскольку в 
противном случае можно вести речь лишь о рыночной власти, т.е. полном антиподе 
конкурентоспособности. 

С этой точки зрения процессы кластеризации должны сопровождаться 
количественным и качественным ростом объема R&D (исследований и разработок) и 
снижением ресурсоемкости (энергоемкости) продукции, что есть вполне наблюдаемые и 
регистрируемые параметры. 

Воспользовавшись данными Мирового банка [14] о динамике доли расходов на R&D 
в ВВП, энергоемкости продукции и числом исследователей, занятых в R&D, в расчете на 1 
млн. населения, обнаруживаем, что, несмотря на «бум кластеризации», из 165 стран выборки 
подавляющее большинство (111 стран) демонстрирует негативную динамику энергоемкости, 
а в 75 из 112 стран выборки наблюдается снижение доли расходов на R&D. 

Очевидно, что формирование и развитие кластеров зависит от того, насколько 
благоприятной является для предпринимательства система налогообложения, 
законодательство и другие институциональные факторы. Следующая модель (1) со 

статистически значимыми коэффициентами при 01.0 7 и коэффициентом детерминации 

928.02 R  характеризует силу влияния различных факторов на условия развития 
предпринимательства: 

879.3613.7198.0012.0  IHDISCHiTExEO ,  (1) 

где EO  – возможности предпринимательства [20]; HiTEx  – доля 
высокотехнологичного экспорта в экспорте продукции перерабатывающей промышленности 

[14; SC  – социальный капитал [20]; IHDI  – индекс развития человеческого потенциала с 
учетом неравенства [21]. 

С другой стороны, модель (2) со статистически значимыми коэффициентами при 

02.0  и 66.02 R  дает также весьма интересные результаты: 

crimeCLPSCHDIEO  85.1849.257.0728.5 ,  (2) 
где  HDI  – индекс развития человеческого потенциала [22]; LP  – защита прав 

наемных работников [23]; crimeC  – уровень контроля преступности [23]. 
Согласно модели, защита прав наемных работников и контроль уровня преступности 

(данные World Justice Project) оказывают сдерживающее влияние на развитие 
предпринимательства. Это заставляет задуматься о социальной природе этого феномена 
(уровне социальной ответственности бизнеса) и об институциональных механизмах, 

                                                 
6 В этом смысле ИТ–кластеры в Силиконовой Долине и Бангалоре являются примерами технологически 

инновационных, а кластеры модельеров и дизайнеров в Париже и Мумбаи относятся к категории 
творческих. 

7 коэффициент при показателе HiTEx  является статистически значимым при 04.0  
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гарантирующих согласование интересов общества и предпринимательского сектора [24, 25, 
26]. 

Итак, одной из важнейших предпосылок кластеризации является наличие условий для 
развития предпринимательства. С другой стороны, кластеризация, по определению, создает 
конкурентное преимущество, поэтому представляет интерес индекс глобальной 

конкурентоспособности (GCI ) Мирового экономического форума [27] и факторы, 
оказывающие наиболее сильное влияние на этот индикатор, представленные в модели (3) со 

статистически значимыми коэффициентами при 01.0 8 и коэффициентом детерминации 
89.02 R : 

18.409.006.015.004.0  GovEdEcPFGCI ,  (3) 

где PF  – индекс личных свобод [20]; Ec  – индекс экономического благополучия 

[20]; Ed  – индекс качества системы образования [20]; Gov  – индекс благополучия в сфере 
государственного управления [20]. Отрицательное влияние индекса PF  наводит на 
размышления о социальной цене конкурентоспособности. 

Оценить влияние процессов глобализации9 и социального капитала на индекс 

глобальной конкурентоспособности GCI  позволяет модель (4), где коэффициенты 

статистически значимы при 01.0 10, а 71.02 R : 
974.2014.0006.0127.0  SGPGSCGCI ,  (4) 

где SC  – индекс социального капитала [20]; PG , SG  – индексы политической и 
социальной глобализации [28], соответственно. Очевидно доминирующее влияние 
социального капитала. 

В модели (5) со статистически значимыми коэффициентами при 05.0  и 9.02 R  
мы опять сталкиваемся с отрицательным влиянием институциональных факторов, теперь 
уже на индекс глобальной конкурентоспособности GCI  [27]: 

50.447.003.02.006.017.0  LPPFGovEdEcGCI ,  (5) 
где Ec  – индекс экономического благополучия [20]; Ed  – индекс качества системы 

образования [20]; Gov  – индекс благополучия в сфере государственного управления [20]; 
PF  – уровень личной свободы [20]; LP  – защита прав наемных работников [23]. 

Как и в моделях (2) и (3), отрицательно влияют на индекс глобальной 
конкурентоспособности индексы LP  и PF , причем LP  является наиболее сильным 
фактором модели, т.е. «ценой» конкурентоспособности является бесправие и 
незащищенность трудящихся, что противоречит модели (4). 

Острота этого противоречия обратно пропорциональна «социальной эластичности» 
бизнеса в рамках кластеров, включающих небольшие предприятия. Под социальной 
эластичностью бизнеса здесь мы понимаем его способность гибко адаптироваться к 
социальной среде. Иными словами, бизнес является социально эластичным, если он не 
деформирует окружающую социальную среду в соответствии со своими целями [29–31].  

Ранее было установлено влияние эффективности государственного управления на 
индекс глобальной конкурентоспособности и производительность общественного труда [30]. 
Отсюда следует, что эффективность кластерных инициатив во многом определяется также 
социальной ответственностью власти. 

Выводы. Таким образом, необходимым условием эффективности кластерных 
инициатив является социальная ответственность государства [25, 26, 30] и бизнеса [24]; в 

                                                 
8 за исключением коэффициента при PF , который является статистически значимым при 03.0  
9 здесь подразумевается степень участия стран в международных отношениях 
10 коэффициент при PG  является статистически значимым при 02.0  



 158

противном случае сама идея кластеризации превращается в идею власти; либо власти над 
кластером, либо власти кластера над социальным окружением. 

Социальный капитал [29] является не только фактором развития кластера, но и 
обязательным условием его устойчивости к внешним возмущениям. При его отсутствии 
кластеры могут приобретать признаки клановых группировок, особенно в развивающихся 
странах. Это обусловлено тем, что сами по себе кластерные образования, являющиеся 
предпринимательскими по своим целям, функциям и составу субъектов, не обладают 
встроенными механизмами социальной ответственности ввиду ориентации на получение 
частной прибыли, а не на общественное благо. 

Таким образом, кластеризацию следует рассматривать не только через призму 
ожидаемых экономических результатов, но и в аспекте власти и социальной 
ответственности. В противном случае инновационный потенциал кластера будет 
недостаточным для обеспечения необходимого уровня его конкурентоспособности. 

Декларативные принципы социальной ответственности, заложенные в SA 8000 и ISO 
26000, не гарантируют обществу защиту от таких возможных следствий кластеризации, как 
рост имущественной стратификации, социальной напряженности, снижения уровня 
человеческого потенциала и социального капитала. Последнее неизбежно отразится на 
развитии кластеров в сторону снижения их инновационного потенциала и 
конкурентоспособности. 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Інвестиційна привабливість регіону є характеристикою, що відіграє велику роль у його економічному 
розвитку. При цьому вона визначається не лише наявними ресурсами ведення економічної діяльністю, і й рядом 
інших чинників. Відповідно, необхідно розглянути сутнісну характеристику інвестиційної привабливості і на 
прикладі Дніпропетровської області з’ясувати механізми її формування та фактори, які присутні в цьому 
процесі. Дніпропетровська область є однією з економічно розвинутих в Україні, відтак розгляд її інвестиційної 
привабливості є доцільним саме для з’ясування визначних рис категорії “інвестиційна привабливість”. У 
статті досліджено динаміку іноземних інвестицій в Дніпропетровську область, динаміку інвестицій у даному 
регіоні в цілому, а також динаміку залучення іноземних інвестицій в Україну в цілому. В статті дедуктивно 
проаналізовано сутність інвестиції привабливості регіону держави у співставленні із інвестиційною 
привабливістю держави загалом.      

Ключові слова: Інвестиційна привабливість регіону. 
 

Investment attractiveness of the region is a characteristic that plays an important role in its economic 
development. However, it depends not only on available resources, of economic activity but also a number of other 
factors. Accordingly, it is necessary to consider the intrinsic characteristics of the investment attractiveness on the 
example of the Dnipropetrovs’k region and to clarify the mechanisms of its formation and the factors that are present in 
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the process. Dnipropetrovs’k region is one of the economically developed in Ukraine, so that the review of its 
investment attractiveness is appropriate in order to clarify the outstanding features of the category of “attractiveness”. 
This article explores the dynamics of foreign investment in the Dnipropetrovs’k region, the dynamics of investment in 
the region as a whole, as well as the dynamics of foreign investments in Ukraine as a whole. The paper analyzes the 
deductive nature of investment attractiveness of the region of the state in comparison with the investment attractiveness 
of the state as a whole. 

Key words: Investment attractiveness of the region.  
  

Україна є досить неоднорідною країною як з точки зору географічних умов, так і в 
плані соціально-економічного розвитку. Така географічна та соціально-економічна 
диференціація свідчить про значний потенціал областей, оскільки дозволяє запропонувати 
різноманітні «пакети» інвестиційних умов, якими можуть скористатись широке коло 
потенційних інвесторів, адже кожний інвестор орієнтується на цілком конкретні 
характеристики територій, які для нього є визначальними [1].  

Метою статті є аналіз інвестиційної привабливості України та Дніпропетровської 
області зокрема за період 2009-2013 років, її динаміки та перспектив розвитку.  

Категорія «інвестиційна привабливість» в літературі визначається як відповідність 
регіону основним цілям інвесторів, що полягають у прибутковості, безризиковості та 
ліквідності інвестицій. Стисло, це є складна економічна категорія, на основі якої формується 
характеристика спроможності регіону залучати капітал [2].  

Варто зазначити, що поряд із терміном «інвестиційна привабливість» присутнє 
поняття інвестиційного потенціалу. На перший погляд, їх можна вважати синонімічними, 
однак вони мають певні відмінності, які треба виокремити. Категорія “інвестиційна 
привабливість регіону” в літературі визначається, як: 

 відповідність регіону основним цілям інвесторів, що полягають у прибутковості, 
безризиковості та ліквідності інвестицій; 

 рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи 
інтересів інвестора щодо конкретного регіону; 

 становище регіону в той чи інший момент часу, тенденції його розвитку, що 
відображаються в інвестиційній активності.  

Інвестиційний потенціал є показником, який визначається на основі якісної оцінки 
об’єктів інвестування. Цей термін, в даному випадку, має на увазі можливості відповідного 
регіону досягти мети певного інвестиційного процесу. Тут мається на увазі стан природно-
географічного, трудового, виробничого, інноваційного, інституціонального, 
інфраструктурного, фінансового, споживчого потенціалів. Варто вказати, що інвестиційна 
привабливість включає в себе інвестиційний потенціал, оскільки тут додатково 
враховуються фактори що визначають рівень некомерційних інвестиційних ризиків 
(законодавчі, політичні, соціальні, економічні, екологічні та кримінальні ризики) [3].  

Під факторами інвестиційної привабливості регіону вчені розуміють процеси, явища, 
дії, переважно об'єктивного характеру, що впливають на інвестиційну привабливість регіону 
і визначають його територіальні особливості. Це, наприклад, вигідність економіко-
географічного положення регіону, його природно-ресурсний, трудовий, науково-технічний 
потенціали, рівень розвитку інфраструктури, характеристики споживчого ринку тощо [4].  

Фактори інвестиційної привабливості розподіляють на дві групи: жорсткі та м’які. До 
групи жорстких факторів належать такі фактори, дію яких неможливо (або дуже складно) 
змінити в короткостроковій перспективі. Проте вони значною мірою визначають потенціал 
області та є базою для середньо- та довгострокових прогнозів розвитку середовища реалізації 
інвестиційних проектів. Ця група факторів може бути описана за допомогою офіційних 
статистичних даних. Сюди включають: природні та трудові ресурси, інноваційний потенціал, 
Географічне розташування, споживчий сегмент, бізнес-сегмент, інфраструктура. 

Група м’яких факторів охоплює ті, які можуть бути змінені протягом відносно 
короткого періоду часу та можуть створювати бар’єри для реалізації інвестиційних проектів. 
Фактори, що належать до цієї групи, переважно стосуються сприйняття економічного 
середовища інвесторами. Названі фактори можна кількісно оцінити за допомогою методів 
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якісної статистики (тобто, через оцінки та очікування економічних агентів, які приймають 
інвестиційні рішення) [5]. 

Іноземні інвестори спочатку аналізуватимуть повну картину інвестиційного клімату 
країни, і лише за умови задоволення їх критеріїв відбору продовжать пошук об’єктів 
інвестування по регіонах. В даному випадку ми можемо спиратись на індекс інвестиційної 
привабливості, який визначається на міжнародному рівні Європейською Бізнес-Асоціацією.   

Індекс інвестиційної привабливості розраховуватиметься як середнє арифметичне 
оцінок п’яти аспектів (політичних, економічних, законодавчих, регуляторних та інших 
факторів) інвестиційного клімату. Респонденти відповідатимуть на питання, обираючи одну 
із запропонованих відповідей. Після чого відповіді аналізуватимуться, використовуючи 
п’ятибальну систему. Динаміка даного індексу за 2009-2014 роки показує, що індекс 
коливався від 3,14 до 1,81, в середньому тримаючи значення близько 2,2, і на 2 квартал 2014 
року становить близько 2,74 [6]. 

Трансформаційні процеси в економіці України обумовлюють зовсім нові умови 
інвестування, від результативності яких залежить стан виробничого потенціалу 
промисловості регіонів.  

Реальний стан та перспективи розвитку виробничого потенціалу регіону визначають 
інвестиційну політику, міжгалузеві пропорції, масштаби й темпи розвитку окремих галузей, 
напрями інвестування галузей регіональної економіки. У зв’язку з цим постає комплекс 
проблем пов’язаних з визначенням обсягів і напрямів інвестицій, вибору оптимальних 
варіантів вкладень, активізації інвестиційних процесів та удосконалення управління ними на 
регіональному рівні. Інвестиційна привабливість – це якісна та кількісна характеристика 
внутрішнього та зовнішнього середовища об’єкта можливого інвестування. Головна суть 
інвестиційної привабливості полягає в реалізації стратегії отримання максимального 
прибутку від вкладеного капіталу.  

Відтак, ми можемо перейти до аналізу інвестиційної привабливості регіонів України. 
Визначення рейтингу інвестиційної привабливості регіонів в Україні ґрунтується на 
використанні показників, на які регіональні органи влади практично не можуть впливати, що 
зменшує можливості практичного використання цієї методики в процесі вдосконалення 
регіональної інвестиційної політики. Такими показниками, які не перебувають у площині 
управлінської діяльності та багато в чому залежать від успадкованого науково-технічного і 
фінансово-економічного потенціалу, є середній розмір сплаченого статутного капіталу на 
один діючий банк; та стан ринку цінних паперів та деякі інші [3]. 

Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України визначається за такими 
формулами: 

 ,     (1)   

де  – індекс інвестиційної привабливості; 

 – показник, що характеризує групу факторів в цілому («жорстких» (hard) та 

«м’яких» (soft)); 
 – вага групи факторів. 

,     (2) 

де  – показник, що характеризує фактор (жорсткий або м’який) в межах однієї 

групи; 
– вага фактора; 

n – кількість факторів в межах однієї групи. 
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При цьому показник, що характеризує фактор, базується на статистичних нормах і 
визначається так: 

 ,      (3) 

де  – нормалізований статистичний індикатор в межах фактора; 

 – вага індикатора; 

 – кількість індикаторів в межах одного фактору.  

 Таким чином, обробивши кількісні показники наявних жорстких та м’яких факторів, в 
результаті отримують індекс інвестиційної привабливості регіону.  

З вищенаведених фактів випливає, що Дніпропетровська область є сприятливим для 
залучення іноземних інвестицій регіоном. Тому надалі треба розглянути динаміку прямих 
іноземних інвестицій в економіку даного регіону для підтвердження отриманих фахівцями 
результатів. Даний аналіз дає можливість робити висновки не просто щодо інвестиційної 
привабливості регіону, але й щодо його активності. Цілком можливо, що спад обсягів 
прямого іноземного інвестування може бути зумовлений не економічними, а іншими 
(соціально-політичними, геополітичними) причинами, тоді як регіон претендуватиме на 
статус інвестиційно сприятливого, коли є для інвестування є всі економічні ресурси у 
необхідному і достатньому обсязі. 

Протягом 2010-початку 2014 років інвестиційна активність Дніпропетровської області 
в цілому зросла, однак, досягши вершини у 2011 році (загальний обсяг інвестицій – 22,5 
млрд. грн., з них 393,6 млн. грн. – іноземні), вона пішла на спад (21,3 млрд. грн. у 2013 році, з 
них іноземні 49,4 млн. грн.). Варто відзначити, що спад відбувався уповільненими темпами, 
що говорить про те, що це не було наслідком економічного спаду. Більше того, тренд 
залучення іноземних інвестицій співпадав із трендом інвестиційної привабливості держави в 
цілому (7,2 млрд. грн. іноземних інвестицій у 2011 році та 4,9 млрд. грн. іноземних 
інвестицій у 2013 році). Інвестування з інших джерел у регіоні зростало протягом всього 
періоду до 2013 року. Це дає можливість свідчити про деякий спад привабливості для 
іноземних інвесторів (послаблення м’яких факторів), однак зростання активності 
вітчизняних інвесторів та держави (ефективність жорстких факторів).   

Спадний характер динаміки іноземного інвестування після 2011 року своїми темпами 
переважає спад інвестицій в цілому по регіону у той самий часовий інтервал. Це може бути 
свідченням зменшення інвестиційної привабливості економіки області для іноземних 
суб’єктів господарювання, оскільки, як бачимо, інвестиції здійснювались з інших джерел 
фінансування [9].    

У рейтингу інвестиційної привабливості за групою м’яких факторів Дніпропетровська 
область посідає 14-е місце. За рейтингами інвестиційної привабливості по кожному з 
факторів цієї групи місця регіону розподілені досить нерівномірно. За оцінкою ділового 
клімату в цілому Дніпропетровська область посідає 10-е місце. 9-е місце регіон посів у 
рейтингу інвестиційної привабливості за фактором «Відкритість влади», що позитивно 
впливає на інвестиційну привабливість. Помірний рівень корупції був причиною того, що 
регіон посів порівняно високе 9-е місце у рейтингу за відповідним фактором.  

Низьку оцінку керівники підприємств дали дотриманню прав власності. Так, за 
відповідним фактором Дніпропетровська область посідає 19-е місце. Гірша ситуація лише з 
фактором «Адміністративні процедури», за яким регіон посів 21-е місце. 

Сильні та слабкі сторони інвестиційної привабливості регіону були визначені за 
допомогою опитування експертів. Серед сильних сторін інвестиційного середовища регіону 
виділяють високий рівень кваліфікації трудових ресурсів, який є важливим індикатором 
якості робочої сили. Експерти відмітили значний рівень активності регіональної влади у 
сфері забезпечення інвестиційної привабливості. Проте варто відмітити той факт, що як і у 
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багатьох інших регіонах, в області склались непрості стосунки бізнесу з контролюючими 
органами, зокрема з податковою службою [1]. 
 На сьогодні Дніпропетровська область дає можливість інвестування у такі галузі, як 
агропромисловий та гірничо-металургійний комплекси, будівництво, точне 
машинобудування, легку промисловість та космічну галузь. Широкий спектр діяльності в 
різних сферах має приваблювати відповідно і широке коло потенційних інвесторів, однак 
ситуація потребує покращення інвестиційного клімату та оптимізації м’яких факторів 
інвестиційної привабливості [10]. 
 Варто додати, що останнім часом погіршення геополітичного становища України 
віддзеркалилось на стані іноземного інвестування в цілому, однак, Дніпропетровська область 
виявляє риси, які можуть посилити його інвестиційну привабливість – наявність економічних 
ресурсів та соціальна стабільність (відсутність воєнних дій та суспільних заворушень) дають 
змогу залучити капітал іноземних інвесторів, зокрема тих, що раніше надавали перевагу 
іншим промисловим регіонам України, які на сьогодні тимчасово втратили інвестиційний 
потенціал.  
 Висновок. Проведений аналіз дав можливість говорити про те, що Дніпропетровська 
область є інвестиційно активним регіоном України та має розвинутий інвестиційний 
потенціал. При цьому наявність деякого спаду у залученні іноземних інвестицій свідчить про 
те, що більшу роль у формуванні інвестиційної привабливості відіграють саме м’які – 
підконтрольні – фактори. А звідси можна зробити висновок, що зменшення інвестиційної 
привабливості регіону для іноземних інвесторів пов’язане із неекономічними чинниками, і 
шляхом вирішення даної проблеми також має бути вжиття неекономічних (політико-
правових) методів. 
 Дніпропетровська область має достатній економічний потенціал, що виражається у 
наявності важкої промисловості, в тому числі унікальних в Україні галузей, а також у цінних 
природних ресурсах. Дніпропетровська область демонструє зростаючу інвестиційну 
активність протягом останніх років, однак спадну інвестиційну привабливість. З огляду на 
добрий економічний потенціал, звідси випливає теза про політичний характер впливу на 
динаміку інвестиційної привабливості. В цілому, наявність бюрократичних бар’єрів та 
жорсткого і непрозорого державного контролю не сприяє залученню інвестицій з-за кордону. 
Однак, на сьогодні в сучасних реаліях економічного спаду інших промислових регіонів 
України через фактичні військові конфлікти Дніпропетровщина стає більш інвестиційно 
привабливою в силу того, що в даному регіоні вдалося зберегти стабільність та мирний стан, 
що із певною обережністю залучати капітал іноземних інвесторів. 
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В данной статье идентифицированы и охарактеризованы основные проблемы развития 
транспортного комплекса Украины, а именно: нестабильность развития путей сообщения всех видов 
транспорта, низкий уровень интеграции транспортного комплекса в международную транспортную систему, 
значительная изношенность основных фондов транспортного комплекса на фоне наращивания его 
производственных мощностей, уменьшение кадрового потенциала отрасли. 
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In this article the basic problems of development of a transport complex of Ukraine are identified and 
characterized, namely: the instability of development of all types transport routes, the low level of integration of the 
transport complex in the international transport system, the significant depreciation of fixed assets of the transport 
complex on the background of increasing its production capacity, the reduction of the staff capacity of the industry. 

Keywords: transport complex, transport system, development 
 

Транспортный комплекс является важнейшей отраслью национального хозяйства 
Украины, уровень развития которого в значительной мере предопределяет эффективность 
функционирования других видов экономической деятельности  промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, торговли, туризма и пр.  

К сожалению, на данный момент функционирование транспортного комплекса 
Украины является проблемным, так как осуществляется предприятиями в условиях 
повышенных внешней нестабильности и ограниченности внутренних ресурсов. 

Первоначальными этапами решения любой проблемы являются ее идентификация и 
оценка, поэтому цель данной статьи заключается в выявлении и характеристике основных 
проблем развития транспортного комплекса Украины. 

Приняв за основу статистические данные Государственной службы статистики 
Украины и использовав для проведения прикладного исследования системный подход и 
инструменты экономического ретроспективного анализа, были выделены такие основные 
проблемы развития транспортного комплекса Украины: 

1. Нестабильность темпов развития путей сообщения всех видов транспорта. 
По статистическим данным [1] в период 20012010 гг. эксплуатационная длина 
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железнодорожных колей общего пользования уменьшилась на 2,40% (с 22217,7 км до 
21684,2 км), тогда как длина электрифицированных железнодорожных колей увеличилась на 
6,60% (с 9243,5 км до 9853,7 км); эксплуатационная длина речных судоходных путей общего 
пользования уменьшилась на 4,20% (с 2280,5 км до 2184,7 км); длина автомобильных дорог 
общего пользования уменьшилась на 0,08% (с 169629,9 км до 169496,2 км), тогда как длина 
автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась на 1,07% (с 164089 км до 165843,6 
км); эксплуатационная длина троллейбусных линий общего пользования (в однопутном 
исчислении) увеличилась на 1,38% (с 4376,9 км до 4437,1 км); эксплуатационная длина 
трамвайных колей общего пользования (в одноколейном исчислении) уменьшилась на 7,65% 
(с 2144,5 км до 1980,5 км); эксплуатационная длина колей метрополитена общего 
пользования (в двухколейном исчислении) увеличилась 18,21% (с 91,7 км до 108,4 км). О 
преимущественном сохранении выявленных тенденций в последующие периоды 
свидетельствуют значения данных показателей в 2013 году: эксплуатационная длина 
железнодорожных колей общего пользования составила 21604,9 км, в том числе длина 
электрифицированных железнодорожных колей  10237,5 км; эксплуатационная длина 
речных судоходных путей общего пользования составила 2120,7 км; длина автомобильных 
дорог с твердым покрытием составила 166084,9 км; эксплуатационная длина трамвайных 
колей общего пользования (в одноколейном исчислении) составила 1914,6 км; 
эксплуатационная длина колей метрополитена общего пользования составила 112,3 км. В то 
же время произошло изменение динамик таких показателей как длина автомобильных дорог 
общего пользования (в 2013 году произошло увеличение данного показателя до 169648,5 км) 
и эксплуатационная длина троллейбусных линий общего пользования (в 2013 году 
произошло уменьшение данного показателя до 4379 км), что в значительной мере 
свидетельствует о нестабильности темпов развития путей сообщения всех видов транспорта 
в Украине. 

2. Низкий уровень интеграции транспортного комплекса Украины в 
международную транспортную систему. О низком уровне интеграции транспортного 
комплекса Украины в международную транспортную систему свидетельствуют довольно 
медленные темпы роста объемов перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта. 

Так, за 10 лет (в период 20012010 гг.) объем перевозок грузов железнодорожным 
транспортом увеличился только на 14,33% (с 313089 тыс. т до 357969,1 тыс. т), речным 
транспортом  на 0,28% (с 6969,8 тыс. т до 6989,5 тыс. т), автомобильным транспортом  на 
19,54% (с 977268,8 тыс. т до 1168218,8 тыс. т). Значительный рост в исследуемый период 
продемонстрировал только объем перевозок авиационным транспортом  он увеличился на 
226,77% (с 26,9 тыс. т до 87,9 тыс. т). В то же время уменьшились объемы перевозок грузов 
морским транспортом  на 50,58% (с 8231,6 тыс. т до 4067,8 тыс. т) и трубопроводным 
транспортом  на 29,11% (с 216441,1 тыс. т до 153436,6 тыс. т). По последним данным в 2013 
году объемы перевозок грузов железнодорожным, автомобильным и авиационным 
транспортом продолжили свое увеличение, а морским и трубопроводным  уменьшение. 
Крайне негативными тенденциями характеризуется изменение объема перевозок грузов 
речным транспортом  в 2013 году показатель достиг значения 2840,5 тис. т, что на 59,36% 
меньше, чем в 2010 году.  

Также частично негативные тенденции демонстрировали в исследуемый период 
объемы перевозок пассажиров: так, в период 20012010 гг. объем перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом уменьшился на 8,68% (с 467825,3 тыс. пас до 427240,6 тыс. 
пас) и речным транспортом  на 52,67% (с 2034,2 тыс. пас до 962,8 тыс. пас). В то же время 
объемы перевозок пассажиров другими видами транспорта увеличились: морским 
транспортом  на 26,08% (с 5270,8 тыс. пас до 6645,6 тыс. пас), автомобильным транспортом 
 на 36,90% (с 2722001,6 тыс. пас до 3726288,6 тыс. пас), авиационным транспортом   на 
373,41% (с 1289,9 тыс. пас до 6106,5 тыс. пас). 

Однако, несмотря на определенные положительные тенденции в изменении объемов 
перевозок грузов и пассажиров в исследуемый период, уровень интеграции транспортного 
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комплекса Украины в международную транспортную систему остается неоправданно 
низким: так, для сравнения, в 1990 году (последнем году, когда Украина находилась в 
составе СССР) объем перевозок грузов железнодорожным транспортом составлял 974253 
тыс. т (тогда как в 2013 году этот показатель достиг только 377318,3 тыс. т, что на 61,27% 
меньше, чем его значение в 1990 году), морским транспортом  53253,3 тыс. т (в 2013 году  
3428,1 тыс. т, что меньше на 93,56%), речным транспортом  65728,1 тыс. т (в 2013 году  
2840,5 тыс. т, что меньше на 95,68%), автомобильным транспортом  4896319,1 тыс. т (в 
2013 году  1260767,5 тыс. т, что меньше на 74,25%), авиационным транспортом  167,3 тыс. 
т (в 2013 году  99,2 тыс. т, что меньше на 40,71%), трубопроводным транспортом  
295887,4 тыс. т (в 2013 году  125941,1 тыс. т, что меньше на 57,44%). Аналогичная ситуация 
сложилась и в отношении объемов перевозок пассажиров всеми видами транспорта: в 1990 
году объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом составлял 668979 тыс. пас 
(в 2013 году  425216,9 тыс. пас, что меньше на 36,44%), морским транспортом  
26256,7 тыс. пас (в 2013 году  6642 тыс. пас, что меньше на 74,70%), речным транспортом  
19090,3 тыс. пас (в 2013 году  631,1 тыс. пас, что меньше на 96,69%), автомобильным 
транспортом  8330512 тыс. пас (в 2013 году  3343659,5 тыс. пас, что меньше на 59,86%), 
авиационным транспортом  14833 тыс. пас (в 2013 году  8107,2 тыс. пас, что меньше на 
45,34%). Как видим, потеря былого уровня развития украинским транспортным комплексом 
за годы независимости государства до сих пор остается невосполнимой, поэтому активные 
интеграционные процессы являются в современных условиях не только важнейшим, но и 
первоочередным направлением обеспечения развития транспортного комплекса Украины. 

3. Значительная изношенность основных фондов транспортного комплекса на 
фоне наращивания его производственных мощностей. Ретроспективный анализ 
статистических данных, предоставленных Государственной службой статистики Украины [2, 
с. 820], показал, что в период с 2001 до 2010 года значительно увеличились начальная (с 
102758 тыс. грн. до 3748867 тыс. грн., т.е. увеличение показателя составило 3548,25% за 10 
лет) и остаточная (с 49801 тыс. грн. до 180932 тыс. грн.  увеличение на 263,31% за 10 лет) 
стоимость основных фондов транспортного комплекса, что является положительной 
тенденцией развития отрасли. 

Однако, на фоне наращивания производственных мощностей (в том числе ежегодного 
введения дополнительных основных фондов в эксплуатацию), крайне негативной является 
тенденция увеличения изношенности основных фондов данной отрасли народного хозяйства, 
начиная с 2006 г. (табл. 1). Так, как видим с данных табл. 1, в последнем исследуемом 
периоде значение коэффициента износа основных фондов транспортного комплекса 
Украины достигло критического уровня  0,95 (95%). 

4. Уменьшение кадрового потенциала отрасли. Сильное негативное воздействие 
оказал всемирный финансовый кризис на развитие кадрового потенциала транспортного 
комплекса Украины: в 2008 году произошло резкое уменьшение внешней и внутренней 
потребности отрасли в кадрах.  

Так, в 2008 году уровень трудоустройства безработных лиц на предприятиях 
транспортного комплекса снизился с 60,9 тыс. чел до 35 тыс. чел (на 42,53% за один 
отчетный период); потребность отрасли в работниках на конец года уменьшилась с 7,9 тыс. 
чел до 4,9 тыс. чел (на 37,98% за один отчетный период); соответственно, общая совокупная 
потребность отрасли в кадрах уменьшилась с 68,8 тыс. чел до 39,9 тыс. чел (на 42,01% за 
один отчетный период) (табл. 2). 

Также, в табл. 2, на фоне уменьшения потребности отрасли в кадрах, произошло 
высвобождение работников с предприятий транспортного комплекса в 2009 году в размере 
77,9 тыс. чел, что составляло 5,32% кадрового потенциала отрасли. 

На данный момент происходит постепенное восстановление утраченного кадрового 
потенциала транспортного комплекса, однако темпы этого процесса недостаточно высоки: 
так, в 2010 году (по сравнению с данными 2009 года) численность работников, занятых в 
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отрасли, увеличилась только на 0,13% (с 1387,9 тыс. чел до 1389,7 тыс. чел); численность 
трудоустроенных в отрасли незанятых трудовой деятельность граждан  на 4,42% (с 36,2 
тыс. чел до 37,8 тыс. чел); общая потребность отрасли в кадрах  на 3,88% (с 41,2 тыс. чел до 
42,8 тыс. чел). 

Таблица 1 
Основные фонды транспортного комплекса Украины в период 20012010 гг., [2, с. 8-20] 
Показатели Значение показателей по годам и их изменение: 

2001 2002 ∆, %* 2003 ∆, %* 2004 ∆, %* 2005 ∆, %* 
102758 126768 23,37 133916 5,64 146531 9,42 157251 7,32 

2006 2007 ∆, %* 2008 ∆, %* 2009 ∆, %* 2010 ∆, %* 

Начальная 
стоимость 
ОФ,  
млн. грн 272285 410509 50,76 1152920 180,85 1304857 13,18 3748867 187,3 

2001 2002 ∆, %* 2003 ∆, %* 2004 ∆, %* 2005 ∆, %* 
3069 4273 39,23 6723 57,34 6393 -4,91 9202 43,94 
2006 2007 ∆, %* 2008 ∆, %* 2009 ∆, %* 2010 ∆, %* 

Введение в 
действие 
новых ОФ,  
млн. грн 7451 15004 101,37 15058 0,36 9384 -37,68 12579 34,05 

2001 2002 ∆, %* 2003 ∆, %* 2004 ∆, %* 2005 ∆, %* 

52957 64705 22,18 67396 4,16 75536 12,08 79351 5,05 
2006 2007 ∆, %* 2008 ∆, %* 2009 ∆, %* 2010 ∆, %* 

Аморти-
зация  
ОФ,  
млн. грн 173273 287502 65,92 972679 238,32 1118033 14,94 3567935 219,1 

2001 2002 ∆, %* 2003 ∆, %* 2004 ∆, %* 2005 ∆, %* 
0,52 0,51 -1,92 0,50 -1,96 0,52 4,00 0,50 -3,85 
2006 2007 ∆, %* 2008 ∆, %* 2009 ∆, %* 2010 ∆, %* 

Коэф-
фициент 
износа  
ОФ 0,64 0,70 9,38 0,84 20,00 0,86 2,38 0,95 10,47 

2001 2002 ∆, %* 2003 ∆, %* 2004 ∆, %* 2005 ∆, %* 

49801 62063 24,62 66520 7,18 70995 6,73 77900 9,74 
2006 2007 ∆, %* 2008 ∆, %* 2009 ∆, %* 2010 ∆, %* 

Остаточ-
ная 
стоимость 
ОФ,  
млн. грн 99012 123007 24,23 180241 46,53 186824 3,65 180932 -3,15 

2001 2002 ∆, %* 2003 ∆, %* 2004 ∆, %* 2005 ∆, %* 
0,48 0,49 2,08 0,50 2,04 0,48 -4,00 0,50 4,17 
2006 2007 ∆, %* 2008 ∆, %* 2009 ∆, %* 2010 ∆, %* 

Коэф-
фициент 
годности 
ОФ 0,36 0,30 -16,67 0,16 -46,67 0,14 -12,5 0,05 -64,3 

где ОФ  основные фонды.  
* рассчитано автором 
 

Таблица 2 
Основные показатели кадрового потенциала транспортного комплекса Украины в 

период 2001-2010 гг. [4, 5, 6] 
Значение показателей по годам:  

Годы Занято работников в 
отрасли, тыс. чел 

Трудоустроено в 
отрасли за отчетный 
период, тыс. чел 

Потребность в 
работниках на конец 

года, тыс. чел 

Общая потребность 
отрасли в кадрах, тыс. 

чел* 
2001 1325,9 44,7 8,2 52,9 
2002 1353,5 45,7 8,6 54,3 
2003 1361,4 51,1 11,7 62,8 
2004 1374,9 55,5 12,3 67,8 
2005 1400,5 60,1 11,4 71,5 
2006 1428,3 59,8 13,1 72,9 
2007 1451,9 60,9 7,9 68,8 
2008 1465,8 35,0 4,9 39,9 
2009 1387,9 36,2 5,0 41,2 
2010 1389,7 37,8 5,0 42,8 

* рассчитано автором 
 

При этом потребность транспортного комплекса в работниках на конец года в 2010 
году осталась неизменной (на уровне предыдущего периода), что, с одной стороны, 
свидетельствует об определенной достигнутой стабильности данного показателя, а с другой 
стороны,  о его стагнации. 
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Как видим с результатов проведенного исследования, проблемы развития 
транспортного комплекса Украины являются значительными, взаимосвязанными, 
накопленными за период независимости государства и усугубленными негативными 
последствиями мирового финансового кризиса. Поэтому их решение требует единого, 
комплексного и систематического подхода, реализация которого в современных условиях 
нестабильности возможна только органами высшей государственной власти. 
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AN ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL TRUST IN B2B CONTEXT 
 

Introduction 
Relationship marketing is a well known practice among companies involved in B2B 

relations. The benefits from this practice are several, such as cost reductions, reduced uncertainty 
and reduced perceived risk, better planning, etc. (Grönroos, 2000; Morgan and Hunt, 1995, Sheth 
and Sisodia, 2005). This study analyzes the factors that affect trust that develops between 
companies in B2B context, employing multiple regression analysis. After a thorough literature 
review, the factors taken into consideration as influencers of Organizational Trust are Social 
Interactions; Personality Traits, Competence and Reputation, Communication, and Rule of Law. 
The data were collected from 217 companies in Albania, involved in long term relationships with 
their business partners. Confirmatory factor analysis was employed to confirm the factor structure 
of the constructs, while multiple regression analysis was used to reveal the relative impact that each 
of the proposed factor had on organizational trust. 

Literature review 
Trust 
Trust involves one part’s expectations that another part will behave in a certain way in a 

certain situation (Deutch 1973; Schurr and Ozanne 1985). Hosmer (1994), defines trust as “… the 
reliance by one person, group, or firm upon a voluntary accepted duty on the part of another 
person, group, or firm to recognize and protect the rights and interests of all others engaged in a 
joint endeavor or economic exchange.” Trust itself is considered as a crucial component of strength 
in a relationship (Grönroos, 2000; Håkansson and Snehota, 1995), and accepted as an important 
factor in dyadic business relationships (Young and Wilkinson, 1989). Having trust in the other 
business partner reduces uncertainty and secures a successful long-term relationship (Mollering, 
2004). 

Rule of law 
Sometimes business partners rely on state institutions and rule of law to ensure that other 

partners will behave in a certain way. Institutions are predisposed to produce trust because it serves 
to build and maintain their legitimacy. This kind of trust relies on written rules and the effectiveness 
of regulatory institutions, and comes as a belief that proper and accepted structures are in place to 
enable companies to anticipate future situations (Pavlou and Gefen 2004). 

Communication 
In a relationship context, communication is considered as “a bilateral expectation that parties 

will proactively provide information useful to the partner” (Heide and John, 1992). Effective 
communications are key ingredients for achieving the benefits of inter-organizational collaboration 
(Cummings, 1984). Researchers have found that communication is positively related to trust in 
many types of inter-organizational relationships (Anderson and Weitz, 1989; Morgan and Hunt, 
1994). In a supply chain context, effective communication and its mechanisms increase the building 
of trust and sharing of knowledge (Cetindamar et al., 2005). 

Competence and reputation 
Researchers have found that competence and reputation will positively contribute in the 

building of trust (Morman et al. 1993). Competence refers to the fact whether a business partner can 
perform its duty or job properly, and leads to satisfaction with the performance of other partner 
(Wilson, 1995). Reputation refers to the extent to which companies believe a business partner is 
honest and concerned about the needs of its clients. Ganesan (1994) in its study found that if a 
retailer has a favorable perception about its supplier reputation, then the last becomes more credible 
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and more trustful. Anderson and Weitz (1989) conclude that the trust of a channel member is 
positively related to its channel partner’s reputation for fair dealings. 

Personality traits 
Personality traits have demonstrated to have a significant impact on the level of trust 

(Schlenker et al., 1973). The propensity to trust is most influential in ambiguous circumstances 
where there are no specific cues present. In a B2B context, a trustworthy partner is one who is 
considered to be positively disposed towards other partners and willing to make short-term 
sacrifices with a balanced understanding of unforeseen circumstances (Kumar et al., 1995). 

Social interactions 
Williams et al. (1998) argue that partners bond through personal and social relationships, be 

these within a firms or in partner companies. In B2B relationships, social interactions reduce the 
propensity of a firm to negatively react towards inflexible or unfair behavior (Schurr and Ozzane 
1985). By involving in social interaction with their business counterparts, individuals gain 
information that enables them to predict other’s behavior with confidence (Doney and Cannon, 
1997). Social interaction may strengthen trust when a personal friendship between business partners 
is established, thus leading to benevolent intentions towards each other (Lee et al. 2001). According 
to Lee et a. (2001), representatives of partner companies should develop personal relationships and 
enhance mutual understanding. 

Based on the above discussion and other previous literature, these research questions were 
formulated: 

RQ1: Which is the relative impact that Social Interactions has on or Organizational Trust? 
RQ2: Which is the relative impact that Personality Traits have on or Organizational Trust? 
RQ3: Which is the relative impact that Competence and Reputation have on or 

Organizational Trust? 
RQ4: Which is the relative impact that Communication have on or Organizational Trust? 
RQ5: Which is the relative impact that Rule of Law have on or Organizational Trust? 
Research methodology 
The scale for measuring each of the latent constructs was developed based on the existing 

literature. Six main constructs of the model, namely social interactions; personality traits, 
competence and reputation, communication, rule of law, and trust were considered as latent 
variable, which are not measured directly but through other variables named manifest ones. The 
data were collected from 217 businesses located in the main cities and industrial areas in Albania, 
through face interviews. The questionnaire contained 19 statements related to the six main latent 
constructs of the study, as well as other questions about the nature of business, size, etc. The 
gathered data were analyzed with IBM SPSS 22.0. Firstly, they were checked for the existence of 
missing values, normality, and possible outliers. After that, Confirmatory Factor Analysis was 
conducted in order to evaluate the dimensionality, reliability, and validity of the proposed 
measurement scale. The Cronbach’s alpha for each of the constructs was larger than 0.70, reflecting 
good construct reliability of each of them. Also the indicators of dimensionality and validity were 
above the suggested thresholds, suggesting that the proposed structure of factors was stable and it 
was safe to proceed with further analysis. 

Data analysis and results 
Multiple regression analysis was employed to reveal the relative impact of each of the 

proposed constructs on organizational trust, which constitute also the research questions of this 
study. Thus, organizational trust served as dependent variable, while Social Interactions, Personality 
Traits, Competence and Reputation, Communication, and Rule of Law served as independent 
variables. Table 1 presents the results of the regression analysis. 

As it can be seen from the above results, all the hypothesized factors were found to be 
significant influencers of organizational trust. Among them, Social Interactions was found to be the 
most important factor (β = 0.224, p=0000). These results follow the results of Doney et al (2007) 
and Boyd and Spekman (2004). Social Interactions are very important building trust since they 
serve as a basis for reducing the perceptions of risk towards business partners. Building social 
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bonds help in better understanding the other’s needs and increase the benevolent intentions towards 
partners. Communication was the second factor that significantly impacts organizational trust (β = 
0.190, p=0003). Business companies that share information with their partners achieve a more 
effective collaboration and better planning of operations and activities. 

Table 1 
The results of multiple regression analysis 

Construct 
Beta 

coefficient 
Standard 

error 
t-value Significance 

Constant  0.084 0.013 2.518 0.000 

Social Interactions 0. 224 0.018 7.225 0.000 

Personality Traits 0. 137 0.037 0.369 0.001 

Competence and Reputation 0.174 0.022 5.794 0.001 

Communication 0.190 0.062 1.142 0.003 

Rule of Law 0.166 0.045 1.210 0.000 

R2 0.781  F-statistics 27.251 

Adjusted R2 0.746  
Significance 
 (F-statistics) 

0.001 

 

These findings support the findings of Wilson and Nielson (2000) and Handfield and 
Bechtel (2002). Competence and Reputation followed as the other most important factor 
influencing organizational trust (β = 0.174, p=0001), supporting the findings of Moorman et al 
(1992). Companies that perceive their partners as with good reputation and high levels of 
competency are predisposed to show high levels of trust towards them. Rule of Law was the next 
factor, according to importance, that significantly influences organizational trust (β = 0.166, 
p=0000). State institutions serve as facilitators of B2B relationships, acting as safeguards towards 
uncertainty and possible negative outcomes of a failed relationship. Personality Traits was found to 
be the least important factor influencing organizational trust (β = 0.137, p=0001), being 
concordance with the findings of Doney and Cannon (1997). Many times business partners build 
mutual trust and understanding through personality traits, such as honesty, integrity, righteousness, 
etc. Personality traits are revealed through the progress of a relationship, leading to increased trust 
and longevity of a business partnership. 
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The aim of the article is to look at operating results of the companies with different types of owners, comparing 

the State-owned companies to municipality companies and private investor’s business performance, as well as identify 
potential causes of performance differences across different evaluated groups. Survey results show that, when 
considering the situation in Latvia, there are relatively large differences in operating results of State-owned companies 
compared to the private investor-owned companies. Results similar to State-owned companies are shown by 
Municipality owned companies, which can be explained by similar principles of funding and service rendering. 
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Business ownership forms relative to company business performance 
An issue on dependence of the company performance depending on its owner has emerged 

relatively long ago. Scientist Alesi L. [1, p.68] indicated, that private firms are more likely than 
comparable government-owned firms to introduce cost-reducing innovations, to adopt cost-
minimizing input combinations, to incur lower operating costs, to produce a greater variety of 
output, to use less capital-intensive production techniques, and to incur lower production costs. 
These activities are directly related to the financial results of the company. However, it should be 
taken into account in which cases are created State or Municipality owned companies, because 
public person (State or Municipality) can carry out commercial activities [2]: 

 if the market is not able to ensure public interest implementation in the relevant field; 
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 in an industry where there is a natural monopoly; 
 in a strategically relevant industry; 
 in a new industry; 
 in an industry where its infrastructure development requires large capital investment; 
 in an industry where in conformity with the public interest it is necessary to ensure higher 

quality standards. 
The researchers [3, p.694] notes that for State-owned enterprises the traditional performance 

measurement results are expected lower, but on the other hand, the Government is usually relatively 
wealthy, which means the relative advantages of State-owned enterprises with regard to credit, 
liquidity or capital costs. On the one hand, state-owned companies should operate effectively in 
order to meet the expectations of the respective supervising ministry; on the other hand, they have 
to expand the number and quality of public services, as determined by the government [4, p.618].  

Some studies [5, p.30] show that government-related companies operate with better 
operational performance results compared to competitors in private or mixed (public and private 
capital) ownership type, or the substantiation is given in the study on the need to keep public 
ownership, but only requires the corporatization (that is, transformation of the State assets, State 
agency or local government organizations into corporations) [6, p.807] or corporatization process 
has had a positive influence on profitability and productivity of the state owned company [7, p.41]. 

In general it is a widely spread opinion that the State cannot be the best and most efficient 
owner of the company and that Public company with private capital can operate more effectively 
and achieve better results. Public sector and mixed-ownership enterprises tend to have a lower level 
of profit than private sector companies. The lower level of productivity is manifested in state-owned 
companies and companies with mixed ownership [8, p.219]. 

Research methodology 
Study sample included companies, which are owned by the Republic of Latvia fully (100%)  

(13 companies), Municipalities (8 companies), private (6 companies) and mixed ownership 
companies (2 companies) (owners: local governments, private investors), operating in the sector of 
hospital activity. The field was selected because it is the most widely represented in State-owned 
enterprises and the sample was likely to include other business owners that have similar sized 
companies. 

In assessing the activities of the companies, other scientists have used both profitability and 
liquidity, both in productivity and other indicators that represents the company in conducted studies 
[5, p.29], [7, p.36], [9, p.322], [8, p.216], [10, p.11]. In this study profitability characterizing 
indicators Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA) and Net Profit Margin (NPM), as well 
as indicator that represents productivity - Turnover (sales) per employee (TPE), were used. 
Company financial data for the 2011-2013 was obtained from publicly available information, that 
is, from annual reports of the Companies, which are published in the Lursoft database [11]. 

The following questions were raised for the survey: 
‐ whether State-owned enterprises are operating with lower indicators as companies 

owned by different modes of owners; 
‐ is there a correlation between the business owner and the result of the operation. 
3. Results of the study 
It is relatively difficult to obtain an objective assessment for company performance results in 

the field of hospital operations, because many companies included in the study - both State and 
Municipality owned, has received significant national or municipal grants for operation; both 
Municipality and the State have paid for services and it has not always been sufficient. 

The data in Table 1 show that there are relatively large differences between the financial 
results reported by the Company, broken down by types of ownership. 

As a significant difference can be highlighted private investor business performance, 
because, while looking at the indicators, they are higher, as well as, while assessing the profitability 
and productivity of the indicators, only one company in the period under study worked all year with 
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loss, but the rest showed positive performance, concluding the year with a profit, mean of private 
company profitability is positive. 

Table 1  
Operating results of the sampled corporations operating in the field hospital activity 

 in 2011-2013 divided by the type of the owner 

Owner State Municip. Private Mixed State Municip. Private Mixed

N 39 24 18 6 39 24 18 6

Minimum 6 211 8 458 4 052 7 028 -0.136 -0.212 -0.182 -0.113

Maximum 19 256 15 378 31 065 11 157 0.024 0.059 0.390 0.015

Mean 10 024 11 140 14 964 9 456 -0.011 -0.016 0.050 -0.009

Std. Error of Mean 558 355 2 029 688 0.005 0.012 0.030 0.021

Std. Deviation 3 487 1 741 8 610 1 685 0.034 0.060 0.126 0.051

Owner State Municip. Private Mixed State Municip. Private Mixed

N 39 24 18 6 37 24 18 6

Minimum -0.303 -0.144 -0.065 -0.186 -0.998 -0.552 -0.357 -0.252

Maximum 0.051 0.103 0.219 0.044 0.121 0.151 0.994 0.032

Mean -0.022 -0.009 0.028 -0.012 -0.076 -0.060 0.101 -0.024

Std. Error of Mean 0.010 0.012 0.016 0.035 0.036 0.033 0.070 0.046

Std. Deviation 0.061 0.058 0.068 0.086 0.219 0.164 0.296 0.112

TPE ROA

NPM ROE

 
Source: Created by authors based on LURSOFT data  
 

Productivity was higher in private companies, for example, Turnover (sales) per employee 
(TPE) maximum value for private company exceeded maximum value of State Corporation 
financial results by 61%. State-owned enterprises have operated quite similar to those belonging to 
Municipalities and mixed ownership companies, which also is reflected in presented results Return 
on Equity (ROE), Return on Assets (ROA) and Net Profit Margin (NPM). Such a conclusion was 
obtained in other studies as well, e.g., by Boardman A. and Vining A. [10, p.26]. 

Table 2 
Results of company performance indicator Pearson correlation matrix for sampled companies 

Owner TPE ROA ROE NPM

Pearson Correlation 1 ,227* ,199 ,224* ,214*

Sig. (2-tailed) ,035 ,064 ,039 ,047
N 87 87 87 85 87

Pearson Correlation ,227* 1 ,264* ,235* ,217*

Sig. (2-tailed) ,035 ,014 ,030 ,044
N 87 87 87 85 87

Pearson Correlation ,199 ,264* 1 ,820** ,854**

Sig. (2-tailed) ,064 ,014 ,000 ,000
N 87 87 87 85 87

Pearson Correlation ,224* ,235* ,820** 1 ,775**

Sig. (2-tailed) ,039 ,030 ,000 ,000
N 85 85 85 85 85

Pearson Correlation ,214* ,217* ,854** ,775** 1
Sig. (2-tailed) ,047 ,044 ,000 ,000

N 87 87 87 85 87

NPM

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Owner

TPE

ROA

ROE

 

Source: Created by authors based on LURSOFT data 
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In order to verify business relationships mutual indicators, Pearson correlation is being used, 
in which the following indicators are chosen as variable: business owner and company performance 
indicators - Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Turnover 
(sales) per employee (TPE). The findings are summarized in Table 2. 

Statistically significant correlation exists between the Net Profit Margin (NPM) and Return 
on Assets (ROA), which is between the Net Profit Margin (NPM) and Return on Equity (ROE), 
which is 0.775 and between ROE and Return on Assets (ROA) - 0.820. There is no significant 
correlation among other indicators, which in this case indicates that there is no relationship for 
business owner type and financial characteristics. 

Conclusion and findings 
During the study period, State-owned enterprises have performed similarly to municipality 

owned companies and mixed ownership companies, because both State-owned and Municipal-
owned companies have shown a similar profitability indicators. This can be explained by similar 
company funding principles - these companies have received significant State or Municipal grants 
for operations or the State has paid for the services and it has not always been sufficient.  Lowest 
values of productivity indicators are reached for State and Municipal companies, because easier 
access to cheaper and guaranteed funding influence company management in making decisions on 
efficient use of resources and achievement of greater productivity. 

Statistically significant correlation exists between some variables, but not between the 
business owner type, cost-effectiveness and productivity indicators. 
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OUTILS  ACTUELS DE LA  RÉ-INGÉNIERIE POUR MODÉLISATION D'AFFAIRES 
 

Résumé. La recherche actuelle montre que, dans une situation de changements permanents dans un marché 
global les organismes et les régions qui utilisent en priorité les produits logiciels  orientés vers une gestion efficace, 
plus concrètement orientés vers les produits logiciels  de ré-ingénierie, se développent très bien. La conception de 
logiciels  contemporains de gestion d'affaires est un processus créateur d’algorithmes et  de logiciels de technologie 
généralisée de ré-ingénierie, qui sont ensuite testés en réel pour validation. Il est recommandé que cela s’effectue avec 
l’assistance des économistes et des mathématiciens et non seulement des développeurs. 

Introduction  
Dans les conditions contemporaines de globalisation de l’économie, chaque société a la 

possibilité d’utiliser différents produits logiciels. Il est universellement reconnu que cela est 
essentiellement vrai dans le domaine de la comptabilité. Naturellement, ces produits sont utiles 
essentiellement pour les compte-rendu des résultats suivant des exigences déterminées dans les lois 
fiscales et celles de comptabilité de chaque pays. 

Ils ne sont pas dirigés vers l’activité réelle de la société, qui pourra s'assurer une grande 
efficacité par d'autres outils.  

La recherche actuelle montre que, dans une situation de changements permanent dans un 
marché global, les organismes et les régions qui utilisent en priorité les produits logiciels  orientés 
vers une gestion efficace, plus concrètement orientés vers les produits logiciels  de ré-ingénierie, se 
développent très bien.  

L'augmentation de la demande des clients pour les produits logiciels dans des conditions 
d’évolution de plus en plus rapide des marchés mondiaux, prédétermine la nécessité de 
l’implémentation de produits liés à la nature des modèles de la ré-ingénierie.  

La pratique contemporaine révèle que les changements effectifs des entreprises, liés à la 
concurrence, la création de nouveaux marchés et de catégories de marchés, avec la production, la 
gestion, le marketing, l'innovation et les finances sont impossibles sans la philosophie de la ré-
ingénierie.  

C'est pourquoi, les efforts visent à créer des produits logiciels de ré-ingénierie dont but est 
de fournir des solutions en fonction des valeurs de l'objet et de la situation de l'entreprise. Ces outils 
de ré-ingénierie doivent donc être constamment améliorés pour maintenir les avances 
concurrentielles des entreprises.  

Le but de ce rapport est de présenter une tentative de construire un algorithme moderne des 
produits logiciels de ré-ingénierie et de concentrer les efforts des entreprises et des chercheurs 
d'utiliser ces instruments de la ré-ingénierie. 

Comme le montre le manuel « Cours de ré-ingénierie », la conception de logiciels  
contemporains de business-modélisation  est un processus créateur d’ algorithme et de technologie 
généralisée de ré-ingénierie, qui se termine par leur approbation. Il est recommandé que cela 
s’effectue avec l’assistance des économistes, des mathématiciens et des développeurs. 
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Un des résultats d’un tel concept de business-modélisation est le produit de programme 
Turbo BPR 2.5, dont la création est financée par le parlement Américain et élaborée par 
l’organisation américaine FSDC31 (IM) [7]. Dans l’article nous allons présenter l’algorithme de 
TURBO BPR 2.5, ainsi qu’un deuxième algorithme d’un programme logiciel tout nouveau basé sur 
un développement plus contemporain de ré-ingénierie [2]. Nous bénéficierons d’une comparaison 
des deux instruments de ré-ingénierie. 

Présentation des 2 logiciels : 
TURBO BPR 2.5 
Turbo BPR 2.5 possède 5 modules pour lesquels il est recommandé de suivre le schéma 

présenté sur la Figure 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Modules de Turbo BPR 2.5 
 

Quand on lance le logiciel, l’écran est divisé en deux fenêtres: un menu et une fenêtre de 
travail. Dans le menu,  il est possible de lancer l'un des cinq modules proposés. 

Dans la fenêtre de travail sont proposées  3 possibilités : des renvois vers les modules dans 
un ordre logique ; des renvois vers les fonctions qui peuvent être exécutées pour chacun des 
modules ;  le paramétrage de l'environnement de travail pour toutes les opérations et pour montrer 
les décisions de pré-structuration du business. 

TURBO BG CR1 
Par rapport au précédent logiciel, basé sur la philosophie de ré-ingénierie de processus, 

Turbo BG CR1 est basé sur la philosophie de ré-ingénierie complexe et son modèle, proposé par 
B.Hadjiev [2]. Cet algorithme peut être utilisé soit pour un processus/modèle partiel, soit par un 
groupe de processus ou groupe de processus intégrés [2]. 

Dans le logiciel 4 modules essentiels sont proposés pour lesquels il est recommandé qu’on 
suive l’ordre montré sur la Figure 2. 

Unité № 4: Analyse des solutions alternatives 

Unité №3 : Les initiatives de développement -les changements de 
comportement, la motivation, la technologie, la structure 
organisiationnelle et l'analyse de leur impact sur la productivité et le coût 
de l'entreprise 

Unité № 5: Sélectionnez l'option - une autre analyse de l'interaction - l'objectif 
d'évaluation et de sélection de l'option de la restructuration du projet d'entreprise 

Unité № 2 : Аnalyse opérationnelle - identification et analyse du 
programme de production, des opérations et des coûts liés  

Unité № 1 : Planification stratégique - la création de la vision et la mission, définition des 
objectifs et dе la situation souhaitée, développement des stratégies 
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Figure 2. Modules de Turbo BG CR 1 

 

Quand on lance le programme, l'écran est divisé en trois fenêtres: un menu, une fenêtre de 
travail 1 et une fenêtre de travail 2. 

Dans le menu, deux commandes sont données pour l'utilisation de l'un des trois modules (y 
compris la génération d’évaluation sur la base des indicateurs). La première fenêtre de travail 
mentionne le choix des principaux indicateurs de définition, d’analyse et de redéfinition 
d’entreprise et permet de choisir les valeurs réelles et d’en extraire les valeurs sélectionnées. 

Dans la deuxième fenêtre de travail, 3 possibilités sont offertes : des renvois vers les 
modules dans un ordre logique; Renvois vers les fonctions qui peuvent être exécutées pour chacun 
des modules; paramétrage de l'environnement de travail pour toutes les opérations et pour montrer 
les décisions de structuration  des affaires. 

Conclusion 
Les outils logiciels de ré-ingénierie, ci-dessus proposés avec leur possibilités d’intégration 

des processus de business et systèmes, basés sur le modèle de ré-ingénierie complexe, contribuent à 
l’amélioration de l'efficacité économique et financière et du pilotage des organisations des 
entreprises. 
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Unité № 1 : Un tamis des valeurs et des situations 

Unité № 2 : Orientation stratégique 

Unité № 3 : Sélection et calcul des indicateurs clés permettant d'identifier, 
d'analyser et de redéfinir l'entreprise en fonction des ressources, des informations, 
des initiatives, des orientations stratégiques et des points de références 

Unité № 4: Sélection/choix de l'option/et actions pour l'avenir des entreprises 
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THE IMMUNITY OF FAMILY BUSINESS IN THE CONDITIONS OF 
ECONOMIC CRISIS 

 
The study focuses on the analysis of the family business and its development in terms of economic fluctuations, 

mainly due to the economic crisis. The introductory part of the paper focuses on the analysis of development trends in 
the development of family business abroad as well as in Slovakia. We define its position and status in the structure of 
production and its differences from other forms of business. Their importance as a part of SMEs we emphasize using 
Pearson coefficient of correlation. The basis of those differences in the next part of paper we characterize the features 
of family business, which in terms of economic fluctuations allow family businesses more effectively cope with the 
adverse economic situation, family businesses are doing more resistant to external negative influences. It also analyzes 
problems in the family business in Slovakia and its causation, and we discover the impact of the economic crisis on the 
family business. 

Key words: Family business, economic crisis, financial crisis, impact, small and medium sized enterprises. 
 

Introduction 
Family business, its development, importance, examination, adequate evaluation and 

interpretation has had a long tradition. Several economists and professional institutions deal with 
problems of family business and examination its development. For example, the Institute for 
Business Research in Bonn defines the family business as "at least two related persons directly 
involved in the management of the family business and own at least half of its capital." [1]. Dutch 
economists consider a family business when at least two of the following four requirements are 
applied: 1. one family owns more than 50% of the business; 2. one family has an impact on 
decision-making; 3. at least two members of the statutory board come from the same family; 4. as a 
company was founded less than 10 years ago, then at least one family member is a member of the 
body or holds an interest in the company. [2]. family business in the world contains the extremely 
large number of businesses. For example, a family business in the U.S. is 80% to 90% of all 
businesses in North America [3, p. 11-12]. Similarly, it is in the European Union, where family 
businesses account for nearly 80% and employ more than 50% of all employees [4, p. 34]. 
According to the Federation of Small Businesses (FSB) statistics in the UK, 6% of family 
businesses inherit and 9% of them draw down money from family members [5, p. 18]. However, the 
highest attention in publications is dedicated to the economic performance of family businesses, 
investment decisions and finance [6; 7; 8, 9]. In response to these problems the questions of 
business strategies of family businesses, their strategic direction [3, p. 8-9; 4, p. 31-32] and other 
attributes of the family business [10, p. 201] often become the object of examination.  

From the period of the global financial crisis and subsequent economic recession, 
considerable attention is given to its impact on economic and social development of individual 
economies and industries [6; 7; 11, 12]. Also, the problems of small and medium-sized enterprises 
in the conditions of crisis become the object of analysis and research [13; 14]. However, problems 
especially of family business in the conditions of economic crisis do not appear at all. Small and 
medium-sized enterprises cannot be considered as traditional forms of family business. The 
processes of production in family business, hiring people and their management are significantly 
different from medium and small businesses.  

Therefore, the results of the analysis of the impact of the recession on small and medium-
sized enterprises would be unfair considered as equivalent to the results of the analysis of the 
impact of the crisis on the family business. Therefore, based on the primary objective of this study it 
is necessary to analyze the impact of the economic recession on family business and to measure the 
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level of the resistance ("immunity") against economic recession, possibly other economic 
fluctuations. To realize this objective the following tasks have been identified: 

 to define the essential features and characteristics of family businesses and their differences 
from other forms of business, 

 to analyze the impact of the economic crisis on the family business in the Slovak Republic, 
 to define the factors and characteristics of the family business that creates resistance of 

family businesses to the negative factors of the crisis. 
The research methods used in the study: a theoretical analysis of microeconomic indicators 

of economic development of small, medium and family businesses, assessment and identification of 
the causal relationship between factors of the economic crisis and the economic problems of small, 
medium and family businesses. There are also used the traditional scientific methods of 
comparison, generalization, induction, deduction and the statistical calculations – Pearson 
coefficient of correlation. 
 

1. Methodology 
Prior to a closer examination of the main goals of this paper we have to note, that family 

businesses have the huge influence on regional economy. In the paper, in the evaluation of the 
importance of family business we suppose that they are the part of  small and medium sized 
enterprises (SMEs). The main problems in the Slovak republic are absenting data in the sources of 
regional databases of Statistical office of the Slovak Republic (SOSR) for family business. For an 
explanation of the significance of SMEs we used the calculation of The Pearson coefficient of 
correlation. According to Grmanova [15] the Pearson formula is: 
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The range of the correlation coefficient is from -1 to 1. If the value is <0, 1 the correlation is trivial, 
0,1 – 0,3 low, 0,3 – 0, 5 mean, and over 0,5 great. 

 

2. Summary and differences of family business 
The legislation in Slovakia does not define the term of the family business, but it does not 

mean that the family members would not run the family business together. Family business in 
Slovakia as a rule takes the form of trade, since it provides very clear and relatively simple rules. 
Commercial Code no. 513/1991 Coll. legislatively defines the term 'business', which means the 
sustained activity, performed by the businessman alone, in his own name, on his own responsibility 
and for profit. "The essence of business is self-determination in the field of business, the legal form 
of the company, the location of the company, its organization, level of use of foreign capital, the 
distribution of profit, risk sharing, etc." [14, p. 65]. 

In general, we can say that in the member states of the European Union, high attention is 
paid to the promotion of SMEs, according [16, p. 71], the SMEs are enterprises employing 0-249 
employee, including family business, and it is not just the economic level, but also at the level of 
training as well as development. There are various forms of institutionalized support for this form of 
business. An important aspect of family firms is greater enthusiasm of family members, usage of 
their abilities, skills and knowledge and also mutual trust [5]. We can highlight that the EU 
economies are following a long-established trend of restructuring away from the primary and 
secondary sectors and towards services and high value-added products. [17, p. 340] The situation is 
different in the new member states. Family business has a relatively short tradition and its operation 
and development has a relatively short history. There is a lack of attention from the public 
authorities and municipal organizations as well as professional and academic community. Greater 
attention is being paid to SMEs, which often includes a family business. The importance of SMEs is 
demonstrated in Fig. 1, where we can observe that between SMEs and employment rates in regions 
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of Slovakia is a direct linear relationship. The model shows: if the numbers of SMEs increase above 
1%, the employment rate will increase of 0.55%. Pearson’s coefficient has a value of 0.747 that 
indicates a high level of tightness addiction of observed variables. The value of coefficient of 
determination is 0.558. If we expressed this coefficient in percentages we find out that 55.8% of the 
total variability is explained by the model. Since our results the correlation between the number of 
SMEs and regional HDP is only 0.272 or 27%, which means that the variables have a low positive 
correlation. Correlation results show insignificance of mutual correlation of monitored indicators. It 
could be caused partially by the type of data being used, which depend on the insufficient data base. 

 

 
Fig. 1. Correlation between the number of SMEs and employment 

Source: Own processing based on data of SOSR 
 

As we can follow in previous analysis, it is difficult to observe the influence of SMEs on 
economic indicators. The problems are deprecated data and specific data for family business. 
Therefore there it is rare to meet the definition of the family business in domestic scientific and 
professional literature. Exception is the definition of a family business according to [18], who 
consider the family enterprise in which the family relationship is the connection between family 
members and determine the success of management. Definition includes: children of current or 
previous director of the enterprise are members of the administrative bodies; the most important 
strategic value of the company are reflected in the formal or informal organizational relationships; 
all family members participating in the company feel committed to maintain and develop the 
company even in the situation when the family business is not profitable; the position of a family 
member in the company depends from the position in the family, and finally the career of each 
member of the family business (family member) is under the condition of other family members. 
The definition of family business tradition in developed countries, and especially in the United 
States the principle of ownership is enshrined in most cases. It means that the main emphasis in the 
family business is given to the fact that the total or majority equity ratio in the company belongs to 
one family, even multigenerational.  

Family business in Slovakia is typically implemented in the form of small business with the 
number of 3-5 family members employed or medium sized enterprises employing 20-50 people. 
Mostly family business in Slovakia focuses on crafts and services, hotels, catering services, service 
and repair of machinery and equipment, household and so on. [19].  

 

3. Family business in conditions of economic crisis 
The economic strength of enterprises of volume and mass production is based on advanced 

and highly efficient technology, high quality products, low cost, low price, perfect and precise 
marketing and so on. These are important benefits and competitive advantages, which small family 
businesses do not have. According to the results from the last financial crisis and economic 
recession, these competitive advantages of mass production enterprises in crisis situation lose 
economic strength and ability to deal with the threats. Under these conditions, firms are forced to 
reduce production, lay off workers, reduce prices, and implement a number of other measures 
which lead to lower sales and lower income, and create accept a vicious cycle – low turnover and 
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low income require the implementation of additional measures, which can lead to bankruptcy of 
companies. 

The differences from the small family businesses operate mainly in other markets where 
their products are not taken as competitive [19]. Family businesses have a low working capital; their 
production is low volume or unique, manufacturing supply does not require a large circulating 
capital. The cost of labor in small family businesses compared to large are not a relevant component 
of their working capital, as part of the workforce of these enterprises is the work of their respective 
owners. Economic relations with suppliers and customers in terms of financial transactions are 
simpler and clearer. Thus family businesses have the ability to flexibly respond to fluctuations in 
economic development and financial transactions. In case of serious economic problems and crisis 
situations in the economy these companies can immediately reduce production, inventory, labor and 
financial costs with minimal losses, which do not jeopardize their production and existence. 

The economic crisis in Slovakia primarily resulted from the decrease in foreign trade. After 
years of growth, the Slovak economy in 2009 fell into recession. GDP in the first half of 2009 
decreased by 6.3% compared to 2008 [19]. Slovak economy can be considered as export-oriented. 
Therefore, the arrival of the economic crisis in Slovakia in such circumstances was of course due to 
a connection of the Slovak economy to foreign markets, where the banks have had problems with 
liquidity. Another problem was the policy of expansion of the state and the stimulated economic 
growth. So when there was a reduction in demand for Western markets, Slovak businesses were 
losing markets for their products. Consequently, invested financial sources lost their expected 
profitability. However, the family business is not export-oriented. Outlet for goods and services of 
family businesses is domestic market, which tend to be associated with objects and goods of 
primary and urgent consumption. In terms of sector classification of production, most family 
businesses and business entrepreneurs operate in the retail, repair of motor vehicles, motorcycles 
and household goods. Furthermore, it is an area of real estate, renting and business activities. 
Therefore, decrease in foreign trade could substantially affect the financial results as well as the 
reduction of employment in small family companies. When we look at the indicator of 
manufacturing family businesses, their production expressed in sales, developed in 2008 compared 
with the previous year without relevant changes. Substantial slowdown occurred only in the first 
quarter of 2009. This slowdown affected small businesses. While small businesses recorded a 
slowdown of only 2%, the revenues of medium-sized enterprises during the monitored period 
decreased by 16%. Profits of medium-sized enterprises in 2008 fluctuated more than in 2007. The 
biggest impact of the economic crisis on the profitability of medium-sized enterprises had the 
highest influence in the 3rd and 4th quarter of 2009. Earnings of traders in the 1st quarter of 2009 
declined compared to the 1st quarter of 2008 by 38%, profit of small businesses in the same period 
decreased by 37% and profitability of medium enterprises decreased by 61% [19]. 

Similar changes were made in the area of employment. While the registered unemployment 
rate in the economy of Slovakia increased from 7.5% in 2008 to 12.5% in 2009; families and small 
businesses in 2009 had only 2% of the total unemployment rate which represented 12.5% level. 
[19].Another significant indicator of the expression of the economic crisis in Slovakia was the 
reduction in solvency in companies, increase of their financial debt, which led to the bankruptcy of 
several of them. While large companies in this period reduced production and laid off employees, 
according to Subertova [21], in 2008, traders reached the highest number of employees (488,001) 
registered in the Commercial Register, representing an annual increase by 17,368 subjects. 
Reduction of the number of traders from this period due to certain problems arising appeared in 
2013 under new legislative measures by the Government in the field of taxation and social security. 
These restrictions have been signed according to the changes in the taxation of individuals and legal 
entities and social security as well as issues raised in the overall business environment, as well as 
the family business. It means that the governmental measures have increasingly complicated family 
business more than the previous economic crisis.  
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Summary 
As the results of our analysis show, special features of the family business in distinction 

from large manufacturing firms were more resistant to negative impact of the previous economic 
crisis. Of course, this conclusion cannot be yet moved to the level of microeconomic-patterns. The 
issue of family business still requires deeper and more extensive analysis and review of academic 
and professional community in time and in service areas. Bigger problems in a family business 
cause lack of support of their economic activity from the state and municipal authorities of towns 
and villages. The economic performance of family firms has been more affected by the state 
intervention in the field of income taxation and social contributions of individuals and legal entities. 
Also in this area the deficit of knowledge of the tax range and social charges, for which the 
economic sense and social expediency of family business is disappearing, is highly visible. It 
requires the necessity not only for more detailed examination of this issue, but also more technical 
evaluation and assessment of both the state and the municipal authorities of towns and villages.  
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В 
УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

 

The article is devoted the features of management development, wich  basis of a systematic approach. The 
model of strategic financial development enterprise in a knowledge economy, which, unlike the existing ones, based on 
the account of motivational regulators of financial interests and motivation organizational and managerial staff, which 
together sold through motivational-oriented management of financial development company.  

Key words: model, management, development, financial development, motivation, motivational-oriented 
management, knowledge economy, intellectual potential, financial interests. 

 

Розглянуто особливості управління розвитком підприємства на основі системного підходу.  
Побудовано модель системи стратегічного фінансового розвитку підприємства в умовах економіки знань, яка, 
на відміну від існуючих, базується на урахуванні мотиваційних регуляторів фінансового розвитку та 
мотиваційних інтересів організаційно-управлінського апарату, які в комплексі реалізуються завдяки 
мотиваційно-орієнтованому управлінню фінансовим розвитком підприємства. 

Ключові слова: модель, управління, розвиток, фінансовий розвиток, мотивація, мотиваційно-
орієнтоване управління, економіка знань, інтелектуальний потенціал, фінансові інтереси. 

 

Трансформаційні процеси в економіці України  обумовлюють виникнення 
інноваційних пріоритетів розвитку вітчизняних підприємств. Спираючись на постійне 
зростання кількості фінансово не платоспроможних підприємств та підприємств-банкрутів, 
можна стверджувати, що зацікавленість підприємств як відокремленої економічної системи  
у власному розвитку з часом мінімізується, особливо нівелюється використання 
мотиваційних факторів розвитку інтелектуального та фінансового капіталу підприємств. 

Адже зацікавленість у підвищенні власного інтелектуального рівня, в набутті 
відповідних компетентностей зможе забезпечити сталі конкурентні переваги підприємства 
на шляху до власного фінансового розвитку.  Оскільки фінансовий розвиток – це 
безпосередньо результат праці високо освітчених, кваліфікованих, зацікавлених в 
результатах праці кадрів. Особливим чином підвищення уваги до зазначених шляхів 
удосконалення діяльності та розвитку сучасних підприємств зумовлено вимогами економіки 
знань. 

Питанням ефективного впровадження концепцій економіки знань в фінансовий 
розвиток підприємств приділяли увагу такі вчені, як Бурмака М.М. [1], Чала О.В. [2],  
Федулова Л.І. [3] та ін. Однак, поза увагою дослідників залишилося вивчення впливу 
мотиваційних факторів на фінансовий розвиток підприємства як вимоги економіки знань. 

Метою є науково-теоретичне обґрунтування практичних рекомендацій з моделювання 
системи фінансового розвитку підприємства на основі мотиваційно-орієнтованого 
управління в умовах економіки знань. 

Складність соціально-економічної ситуації на мікро- та макроекономічному рівні 
негативно позначається на фінансовому розвитку підприємств. Виникає необхідність 
перегляду концепцій та моделей управління, зокрема проведення якісних перетворень у 
складі, структурі та відносинах колективу. Зокрема, сучасний  стан  теорії  стратегічного 
управління  пов'язаний  з  формуванням  нової парадигми,  що  відповідає  умовам  
економіки знань [3].  
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На основі системного підходу  управління розвитком підприємства  в сучасних 
умовах можна представити як сукупність  окремих підсистем, на яку впливають фактори 
внутрішнього та зовнішнього середовища, серед яких особливу увагу слід приділяти 
факторам, обумовленим вимогами економіки знань (рис. 1). 
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Рис. 1. Схематичне зображення системи управління розвитком підприємства 

 

На думку Васюткіної Н.В.  [4], управління розвитком - постійна взаємодія, взаємний 
вплив та взаємоузгодження елементів його зовнішнього і внутрішнього середовища, зокрема 
шляхом підтримання балансу між ресурсами, компетенціями та наявними ринковими 
можливостями; шляхом організації стратегічного і корпоративного управління відповідно до 
умов зовнішнього оточення підприємства. 

На іншій позиції наголошує Дроздов [5], який вважає, що управління розвитком - це 
частина здійснюваної в ній управлінської діяльності, в якій за допомогою планування, 
організації, керівництва та контролю процесів розробки та освоєння нововведень 
забезпечується цілеспрямованість та організованість діяльності персоналу організації з 
нарощування її виробничого потенціалу, підвищенню рівня його використання і, як наслідок, 
отримання якісно нових результатів діяльності. 

На нашу думку, найбільш доцільною в умовах економіки знань є позиція Фещура, 
Самуляк [6] та Бурмаки [1]. Вони наголошують, що управління розвитком – це 
цілеспрямований вплив керуючої системи на керовану з метою забезпечення процесу 
переходу від поточного стану підприємства до кращого (досконалішого) порівняно з 
попереднім станом відповідно до поставлених цілей. 

Сучасна  парадигма  управління розвитком використовує  специфічну  концепцію,  
яка передбачає  використання  унікальних  ресурсів, у  тому  числі  складових  
інтелектуального та мотиваційного потенціалу  для  досягнення  конкурентних  переваг.  
Інтелектуальні та мотиваційні елементи  мають  значний  вплив  на  складові  стратегічної 
концепції розвитку вітчизняних підприємств в цілому у відповідь на вимоги сучасного етапу 
розвитку економіки знань.  З іншого  боку,  сформована  концепція  змінює складові  
розвитку підприємства та управління ним,  що  і  потребує  визначення  їх  взаємозв’язку, що 
представлено на рис. 2. 
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Головна особливість парадигми економіки знань  пов’язана  з використанням знань у 
явній та неявній формах – як на рівні окремих людей, так  і на  рівні  підприємства  в  цілому, 
що є необхідним для прогресивного його розвитку то безпосередньо покращення 
фінансового стану. 

На нашу думку, стратегію  розвитку вітчизняних підприємств в умовах економіки 
знань доречно розглядати як сукупність  найбільш  значущих  рішень, спрямованих  на  
забезпечення  прийнятного  рівня   функціонування та розвитку підприємства на основі 
максимізації рівня знань, умінь, компетентностей  та навичок організаційно-управлінського 
апарату з урахуванням соціально-політичних векторів розвитку.  

Однак, спираючись на проблему стрімкого погіршення фінансового стану українських 
підприємств, доречно серед пріоритетів розвитку підприємств виділити у якості ключових 
саме фінансові. Адже правильне формулювання фінансових пріоритетів сприятиме 
ефективному фінансовому розвитку вітчизняних підприємств, та економічної системи в 
цілому. 

Це дало змогу визначити, що об’єктом фінансового розвитку виступають саме 
фінансово-економічні інтереси як втілення фінансових відносин, на які в процесі реалізації 
та управління здійснюють безперервний негативний вплив зовнішні загрози, та позитивний – 
переваги, створені в процесі реалізації загальноекономічної парадигми розвитку економіки 
знань.  

І. Бланк вважає, що фінансові інтереси підприємства становлять частку системи 
економічних інтересів, яка проявляється в сфері фінансових відносин. На думку дослідника, 
фінансові інтереси є формою прояву об’єктивних потреб підприємства в сфері його 
фінансової діяльності, збалансованих з потребами інших суб’єктів фінансових відносин, 
задоволення яких забезпечує реалізацію основних цілей фінансової діяльності на кожному 
етапі його фінансового розвитку [7].  

Тобто, з одного боку, фінансові інтереси підприємства є орієнтиром його розвитку, а з 
іншого – вони відбивають характер його економічних відносин та потребу підприємства у 
безпечному та перспективному розвитку в нестабільному зовнішньому середовищі. 

Однак, необхідно зауважити, що сучасні умови розвитку економіки знань вимагають 
поряд з фінансовими пріоритетами висувати мотиваційно-орієнтовані інтереси, які здатні 
спонукати до власного організаційно-управлінського, компетентністного та інтелектуального 
розвитку як запоруки комплексного фінансового розвитку. 

Так, дослідники  [8, 9] визначають мотивацію головним системотворчим чинником 
діяльності людини, який сприяє усвідомленню, розкриттю її індивідуальних якостей, вияву 
та спрямуванню продуктивності та творчості. 

Доречно зауважити, що мотиваційно-орієнтоване управління фінансовим розвитком 
підприємства доречно характеризувати як мотивований макро- і мікроекономічним рівнем 
управління процес стійкої господарської діяльності підприємства, направлений на 
забезпечення його позитивної динаміки, збільшення трудової зайнятості та ефективне 
використання інтелектуальних ресурсів з метою переходу до нового покращеного 
фінансового стану.  

Беззаперечним елементом запропоновано моделі (рис. 2) є мотиваційні регулятори 
фінансового розвитку, Серед регуляторів мотивації значної уваги вимагають організація 
робочих місць, забезпечення належних умов праці, винагорода персоналу (як матеріальна, 
так і нематеріальна), забезпечення відчуття безпеки персоналу, надання соціального захисту.  

Дотримання цих аспектів дозволяє забезпечити задоволення потреб персоналу і 
спонукає працівників якісно виконувати свої обов'язки, що є запорукою виникнення 
власного інтересу організаційно-управлінського апарату у фінансовому розвитку суб’єкта 
господарювання.  

При цьому слід пам'ятати, що відсутність зазначених регуляторів мотивації 
призводить до зниження продуктивності праці і підвищення плинності кадрів, що негативно 
впливатиме на зміни фінансових показників. 
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 Окрім цього, наявність мотиваторів сприяє задоволенню соціальних потреб 
персоналу, а також потреб у самовираженні та самоактуалізації. 

 
 

Рис. 2. Модель системи стратегічного фінансового розвитку підприємства на основі 
мотиваційно-орієнтованого управління 

 

Виходячи з запропонованої моделі, можна стверджувати, що для досягнення 
стратегічних цілей фінансового розвитку вітчизняних підприємств в умовах економіки знань, 
необхідним є вивчення та імплементація положень законодавчо затверджених концепцій 
розвитку підприємств відповідної галузі в аспекті розкриття та дотримання соціально-
політичних інтересів, а також встановлення чітких фінансових пріоритетів підприємства за 
рахунок розвитку організаційно-управлінського апарату та персоналу підприємства в цілому 
за такими напрямками, як професійний, соціальний та особистісний. 

Кожен з перерахованих елементів запропонованої системи вимагає від сучасного 
підприємства вироблення відповідної тактики поведінки (стратегічної, тактичної, 
оперативної), від якої залежатиме як короткостроковий, так і довгостроковий успіх 
підприємства.  

Отже, розвиток підприємств в умовах мотиваційно-орієнтованої економіки являє 
собою складне і неоднорідне явище, орієнтоване на отримання прибутку. Організація роботи 
підприємства охоплює всі його сфери: управлінський апарат і процедуру прийняття 
повсякденних рішень, частоту робочих нарад і взаємодія підрозділів, проходження 
інформації від лінії зовнішніх контактів до центру, розмежування сфер відповідальності 
керування усіма внутрішніми процесами з урахуванням зовнішньої обстановки.  
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Професійний розвиток відбувається у процесі набуття, компетенцій, шляхом здобуття 
вмінь та навичок, а також у процесі безпосереднього навчання та перепідготовки у 
професійному напрямку. 

Під соціальним розвитком мається на увазі можливість активної соціалізації (розвитку 
взаємовідносин з колективом та керівництвом), який набувається переважно шляхом набуття 
додаткових навичок, шляхом додавання цінності кар'єрі, зміна посади та ін..  

 Особистісний розвиток відбувається в процесі формування системи цінностей 
людини, набуття навичок запобігання і вирішення конфліктів, роботи в колективі, а також 
шляхом фізичного, психологічного, духовного, культурного, етичного й естетичного 
розвитку людини. 

Запропоноване на рис. 2. поєднання відповідних елементів в комплексну інтегровану 
систему дозволяє  враховувати вплив на стратегію як складових фінансового розвитку,  так  і  
процесів  трансформації знань. 

Таким чином, в результаті дослідження сформульовано науково-теоретичний підхід 
до забезпечення максимізації рівня фінансового розвитку підприємств в умовах економіки 
знань на основі розробки та впровадження мотиваційно-орієнтованого управління, сутнісне 
значення якого розкривається в системній взаємодії персоналу та управлінського апарату 
щодо визначення подальших перспектив та реалізації запланованих заходів з позиції 
фінансового розвитку. 

 Розглянуто особливості управління розвитком підприємства на основі системного 
підходу.  Побудовано модель системи стратегічного фінансового розвитку підприємства в 
умовах економіки знань, яка, на відміну від існуючих, базується на урахуванні мотиваційних 
регуляторів фінансового розвитку та мотиваційних інтересів організаційно-управлінського 
апарату, які в комплексі реалізуються завдяки мотиваційно-орієнтованому управлінню 
фінансовим розвитком підприємства. 
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КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ПРИЙНЯТТЯ 
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В статті розглянуто принципи, критерії та правила прийняття інвестиційних рішень, сам процес їх 
прийняття та реалізації та необхідність наявності на підприємстві компетентного персоналу відносно 
управління процесом прийняття інвестиційних рішень на стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту. 

Ключові слова: інвестиційні рішення, інвестиційний проект, процес прийняття рішень, компетенція 
персоналу. 

 

Key words: investment decisions, investment project, the process of decision-making competence of personnel. 
The article considers the principles, criteria and rules of investment decisions, the process of acceptance and 

realization and the need for the company competent staff to manage the process of making investment decisions on the 
stages of the life cycle of the project. 

 

Інвестиційна діяльність промислових підприємств відноситься до реального 
інвестування. Наявність ефективного управління інвестиціями є запорукою досягнення 
економічного результату від їх залучення. Як відомо, важливим інструментом будь-якого 
процесу управління є рішення, в даному випадку інвестиційні рішення (ІР). Їх ухвалення та 
реалізація дає можливість впровадження інвестиційного проекту (ІП) на підприємстві. 
Процес прийняття такого рішення потребує глибокого вивчення. Сучасні наукові праці 
присвячено в більшій мірі першій стадії інвестиційного процесу – передінвестиційній, а всі 
ІР зводять до завдання альтернативного вибору об’єкту інвестування. Але важливішою є 
наступна стадія – стадія реалізації та експлуатації інвестиційного проекту, тому процес 
прийняття інвестиційного рішення повинен охоплювати усі стадії інвестиційного процесу. 
Окрім того, у більшості з вчених немає єдиної думки щодо змісту таких елементів як 
«механізм», «модель», «алгоритм» прийняття ІР. Усе перелічене робить тематику 
дослідження актуальною. 

Сучасні наукові дослідження достатньо описують етапи процесу прийняття та 
реалізації ІР, але вони не можуть розкривають механізм прийняття та реалізації 
інвестиційних рішень на промислових підприємствах. ІР  розглядають  як  різновид  
управлінських рішень,  що  потребують  значних  витрат  і  передбачають  зміни  соціально-
економічного розвитку  підприємства  та  стану його працівників  унаслідок  вкладання  
коштів  в  об’єкти реального  або фінансового інвестування. 

Розглядаючи перераховані принципи з точки зору їх практичної значущості, можна 
стверджувати, що керуючись цими принципами, підприємству складно буде організувати 
інвестиційну діяльність, оскільки вони є загальними та нечітко вираженими. 

Особливість  процесу прийняття рішень у тому, що – це є людська діяльність, а не 
об’єктивний механічний процес [4]. Головним елементом інвестиційного процесу є його 
учасники. Сукупність моделі та учасників процесу створює механізм прийняття ІР.  

В  умовах господарювання процес прийняття та  реалізації інвестиційних рішень 
набуває нового, адаптованого до існуючого соціально-економічного стану, змісту. Від  
якості, своєчасності прийняття  та реалізації  інвестиційних рішень сьогодні залежать реальні 
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можливості досягнення  короткострокових та  довгострокових цілей, стабільний соціально-
економічний розвиток як окремих підприємств, так і країни в цілому. У зв’язку з цим 
необхідним стає розуміння процесу прийняття інвестиційних рішень, вивчення об’єкту, 
суб’єктів та основних елементів інвестиційного процесу. 

Розроблений механізм прийняття та реалізації інвестиційних рішень охоплює усі 
стадії інвестиційного процесу. 

Таблиця 1 
Принципи, критерії та привила прийняття інвестиційних рішень  

(систематизовано на основі [2,5,9]) 
Ознаки Зміст 

Принципи 

1. Розгляд підприємства як відкритої соціально-економічної системи, спроможної до самоорганізації. 
2. Урахування базових стратегій операційної діяльності підприємства. 
3. Переважна орієнтація на підприємницький стиль стратегічного управління інвестиційною діяльністю. 
4. Забезпечення погодженості перспективного, поточного і оперативного управління інвестиційною 
діяльністю. 
5. Забезпечення адаптивності інвестиційної стратегії до змін чинників зовнішнього інвестиційного 
середовища. 
6. Забезпечення альтернативності стратегічного інвестиційного вибору. 
7. Забезпечення постійного використання результатів технологічного прогресу в інвестиційній діяльності. 
8. Врахування рівня інвестиційного ризику в процесі прийняття стратегічних інвестиційних рішень. 
9. Орієнтація на професійний апарат інвестиційних менеджерів у процесі реалізації інвестиційної 
стратегії. 
10. Забезпечення розробленої інвестиційної стратегії підприємства відповідними організаційною 
структурою та інвестиційною культурою є найважливішою умовою для ефективної  її реалізації. 

Критерії 

1. Критерії, за якими оцінюється життєздатність проекту: 
- нормативні  (правові)  критерії,  тобто  норми  національного  та 
міжнародного права, вимоги стандартів, конвенцій та ін.; 
- ресурсні критерії (за видами): 
- науково-технічні критерії; 
- технологічні критерії; 
- виробничі критерії; 
- обсяг і джерела інвестиційних ресурсів. 
2. Якісні критерії, за якими визначається доцільність  інвестиційного 
проекту: 
-  відповідність  довгострокових  цілей  інвестиційного  проекту  цілям 
розвитку ділового середовища; 
-  ризики  та  їх  фінансові  наслідки  (чи  призводять  вони  до  зростання 
інвестиційних  витрат  або  зниження  обсягів  виробництва,  реалізації  та 
ціни продукції проекту); 
-  ступінь стійкості проекту; 
-  ймовірність проектування сценарію і стану ділового середовища. 
3. Кількісні критерії, за якими визначається прийнятність проекту: 
-  обсяг інвестування; 
-  чиста теперішня вартість проекту; 
-  прибуток, генерований проектом; 
-  рентабельність проекту; 
-  внутрішня норма рентабельності; 
-  період окупності; 
-  чутливість  прибутку  до  горизонту  планування,  до  змін  в  діловому 
середовищі, до помилок при оцінюванні вхідних даних проекту. 

Правила 

1. Інвестувати кошти у виробництво чи цінних паперів має сенс тільки, коли можна дістати чистий 
прибуток вище, ніж від зберігання грошей до банку; 2. інвестувати кошти можна буде, лише коли, 
рентабельності інвестиції перевищують темпи зростання; 3. інвестувати має сенс тільки у найбільш 
рентабельні з урахуванням дисконтування проекти. 

 
Центральним елементом управління процесом прийняття інвестиційних рішень на 

стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту є програмне та кадрове забезпечення. 
Оперативність формування управлінської інформації аналітичний рівень підготовки 
управлінських звітів, існування конфіденційного обліку безпосередньо залежать від 
функціональних можливостей програмного забезпечення. Поняття «підрозділи» як елемент 
системи управлінського обліку та звітності необхідно розглядати, по-перше, чітку фінансову 
структуру компанії (структуру центрів відповідальності), яка лежить в основі побудови 
більшості систем управлінського обліку та бюджетування, і по-друге як окремі служби 
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компанії, на які покладені функції методологічного керівництва управлінським обліком, 
адміністрування інформаційної системи, внесення облікових відомостей, підготовки 
управлінських звітів та ін. 

 
 

Рис. 1 Модель процесу прийняття та реалізації інвестиційних рішень на промислових 
підприємствах 

 

Кадровий потенціал є невід’ємним елементом системи управлінського обліку. Досвід і 
компетенція, здатність до самовдосконалення та ініціативність працівників компанії – це ті 
складники, які прямо впливають на ефективність і розвиток системи управлінського обліку 
та звітності. Кожна стадія потребує різного об’єму облікової інформації. Розглянемо 
компетенції персоналу щодо управління процесом прийняття інвестиційних рішень на 
стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту (табл. 2). 

Методологічне забезпечення охоплює комплекс внутрішньокорпоративних 
документів, які описують методологію управлінського обліку. Типовими методологічними 
документами є положення про управлінську облікову політику, форми управлінської 
звітності та інструкції з їх заповнення, корпоративні стандарти управління, користувацькі 
інструкції для роботи з програмним забезпеченням та ін. 

Елемент системи управлінського обліку «процеси» містить послідовність облікових 
операцій, починаючи із створення документів та внесення їх в систему і закінчуючи 
формуванням управлінської звітності. Уніфікація процесів управлінського обліку передбачає 
їх формалізацію у вигляді текстових та графічних описів, з чітким розподілом повноважень 
між службами та окремими виконавцями. 

Розглядаючи питання управлінського обліку в інвестиційних проектах, необхідно 
виокремити основні складники, що визначають організаційні та методологічні аспекти його 
функціонування, серед яких: суб’єкти інвестиційного проекту; об’єкти управлінського 
обліку в інвестиційних проектах; економічні та організаційні особливості функціонування 
інвестиційних проектів; програмне забезпечення та рівень автоматизації процесів. Поряд із 
пріоритетністю управлінського обліку в інвестиційних проектах, постає питання про 
доцільність віднесення на другий план бухгалтерського фінансового обліку. 

 

Процес прийняття та реалізації ІР 

Етапи прийняття та реалізації 
інвестиційних рішень: 

Ідентифікація інвестиційної 
ситуації (постановка проблеми) 

Формування,первинна оцінка та 
вибір інвестиційних пропозицій 

Аналіз і прийняття ІР 

Реалізація ІР 

Моніторинг та після інвестиційний 
контроль 

Алгоритм прийняття та 
реалізації інвестиційних 

рішень 

Критерії прийняття ІР 

Принципи підготовки та реалізації ІР 

Правила прийняття ІР 
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Таблиця 2 
Компетенції персоналу щодо управління процесом прийняття інвестиційних рішень на 

стадіях життєвого циклу інвестиційного проекту 
Фази ЖЦ ІП Компетенції Зміст операції 

Сформовано статний фонд новоствореного підприємства 
з часткою участі: 
А) юридичної особи №1 
Б) юридичної особи №2 
В) фізичної особи №1 
Внесені на розрахунковий рахунок новоствореного 
підприємства юр. особою №1 кошти у виді внеску в 
статутний капітал: 
юридичної особи №1 
Фізичною особою передані на баланс п/п основні засоби, 
як внесок у статутний капітал 
Юридичною особою №2 передані на баланс п/п: 
А) сировина і матер. 
Б) паливо 
В) будівельні матер. 
Г) товари 
Д) нематеріальні 

Нарахована з/п працівникам апарату управління  

Отримано виробничі запаси та оприбутковані 

Відображається нарахування податкового зобов’язання 
по ПДВ 

ІН
В
Е
С
Т
И
Ц
ІЙ
Н
А

 

1. Досконало знати теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку, порядок 
бухгалтерського відображення господарських процесів і вміти застосовувати у 
господарській практиці всі методичні прийоми:  
– документацію; 
– інвентаризацію; 
– систему рахунків; 
– подвійний запис; 
– оцінку; 
– калькуляцію; 
– бухгалтерський баланс; 
– звітність 
2. Знати нормативно-правові акти з регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 
 3. Здійснювати обліковий процес на стадіях первинного, поточного і підсумкового 
синтетичного та аналітичного обліку у національній та іноземній валютах об’єктів 
бухгалтерського обліку.  
4. Вміти складати бухгалтерську (фінансову, податкову, управлінську) та статистичну 
звітність та звітність до органів соціального страхування. 
5. Вміти розкривати облікову інформацію за МСФЗ. 
6. Знати особливості бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання з урахуванням : 
видів економічної діяльності 
форм власності та організаційно правових форм 
розміру та організаційної структури 
7. Володіти теоретичними знаннями та практичними навичками 
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку витрат, доходів та фінансових 
результатів, калькулювання собівартості продукції, робіт та послуг, внутрішнього 
ціноутворення, бюджетування та обґрунтування управлінських рішень. 
8. Знати складові облікової політики з методики бухгалтерського обліку тих об’єктів, 
щодо яких існують альтернативні позиції в нормативних документах, або які 
підлягають врегулюванню на рівні облікової політики підприємства. 

Перераховано гроші постачальнику за продукцію 

Списується собівартість реал. продукції 

Отримано дохід від реал. ГП 

Відображується нарахування податкового зобов’язання 
по ПДВ 

Дохід від реалізації відноситься на фінансові результати 
діяльності 

Визначається фінансовий результат від реалізації 

Нараховано податок на прибуток 

Визначається фінансовий результат 

Нараховано дивіденди: 
А) засновнику, фізичній особі; 
Б) засновнику, юридичній особі 
Виплата дивідендів засновнику, фіз. особі з каси 

Е
К
С
П
Л
У
А
Т
А
Ц
ІЙ
Н
А

 

1.Знати складові облікової політики з методики бухгалтерського обліку тих об’єктів, 
щодо яких існують альтернативні позиції в нормативних документах, або які 
підлягають врегулюванню на рівні облікової політики підприємства. 
2. Використовувати сучасні інформаційні системи і технології в бухгалтерському 
обліку. 
3. Вміти формувати вимоги до вибору програмного забезпечення облікового процесу та 
вносити пропозиції щодо його удосконалення. 
Знати порядок оформлення бухгалтерських первинних документів. 
Вміти розробляти форми внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта 
господарювання необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень. 
4. Знати основні підходи до організації бюджетування та бізнес-планування суб’єкта 
господарювання. 
5. Вміти архівувати бухгалтерську документацію та звітність відповідно до вимог 
чинного законодавства 
6. Знати основи організації контролю суб’єкта господарювання. 
7. Знати основні підходи до організації аналітичної роботи суб’єктів господарювання 
Знати сутність, види, методи економічного контролю. 
8. Знати порядок проведення інвентаризації. 
9. Знати порядок і методику проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту та 
локальних аудиторських завдань.  
10. Вміти застосовувати інформаційні системи та технології в контролі 
11. Вміти здійснювати контроль в умовах комп’ютерного інформаційного середовища  
12. Знати нормативно-правові акти з регулювання економічного контролю в Україні. 
13. Вміти використовувати інструментарій аналізу господарської діяльності. 
14. Вміти здійснювати оперативний, ретроспективний та перспективний аналіз 
господарської діяльності суб’єкта господарювання. 
15. Вміти проводити аналіз виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), 
ресурсозабезпеченості та використання виробничих ресурсів підприємства, витрат 
виробництва продукції. 
16. Знати методики здійснення аналізу фінансового стану та фінансових результатів 
суб’єктів господарювання. 
17. Вміти застосовувати інформаційні системи і технології в аналітичній роботі. 
18. Вміти формулювати аналітичні висновки та пропозиції. 
19.Знати фундаментальні етичні принципи, вимоги професійних організацій та 
законодавства 
20. Розуміти необхідність дотримання етичних норм та технічних стандартів при 
виконанні професійних обов’язків 
21. Викладати дисципліни професійного спрямування у середніх загальноосвітніх 
навчальних закладах. 
22. Вміти організувати професійну орієнтацію шкільної молоді. 
23. Вміти застосовувати інноваційні технології навчання при викладанні дисциплін в 
середніх загальноосвітніх навчальних закладах. 
24. Володіти основами наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю та 
аналізу господарської діяльності.  

Виплата дивідендів засновнику, юридичній особі шляхом 
перерахування коштів з поточного рахунка підприємства. 

 

Такої думки дотримується низка фахівців-практиків, посилаючись на те, що відомості 
бухгалтерського фінансового обліку мають низький рівень оперативності та аналітичності. 
На нашу думку функції управлінського та бухгалтерського фінансового обліку повинні бути 
чітко розмежовані і органічно доповнювати інформаційну базу інвестиційного менеджменту. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА:  СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМ  
 

Висвітлена еволюція наукових поглядів на сутність корпоративної культури. Запропоновано 
авторський підхід до розуміння корпоративної культури. Розкрито принципи корпоративної культури, чинники 
її формування та розвитку. Визначено моделі корпоративної культури. Розроблено схему механізму 
корпоративної культури.  

Ключові слова: корпоративна культура, принципи, моделі, механізм, чинники формування та 
розвитку. 

 

The evolution of scientific views concerning the essence of corporate culture has been elucidated. The author's 
approach to understanding of corporate culture has been suggested. The principles of corporate culture, factors of its 
formation and development have been disclosed. The models of corporate culture ahave been defined. The diagram of 
the corporate culture mechanism has been developed. 

Keywords: corporate culture, principles, models, mechanism, factors of formation and development. 
 

Зарубіжний досвід переконливо засвідчує, що вагомим важелем розвитку 
підприємства, соціально-трудових відносин слугує корпоративна культура. В Україні поки 
не вистачає такого досвіду, корпоративну культуру розуміють досить обмежено, не 
приділяючи їй належної уваги. Менеджери і політики в Україні констатують нестачу 
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соціальної згуртованості персоналу і нації загалом, при цьому рідко бачать зв’язок такого 
явища  з нерозвиненістю корпоративної культури. 

Корпоративній культурі присвячено праці Т.Дж. Пітерса, Р.Х. Уотермена, 
Г. Хофстеда, Е. Шейна, К. Голда та інших зарубіжних вчених. Ця проблематика відображена 
у публікаціях Воронкової А.Е., Дмитренка Г.А., Зінов’єва Ф.В.,  Грішнової О.А., Колота 
А.М., Онікієнка В.В., Пасєки С.Р., Петрової І.Л., Семикіної М.В. та ін. Між тим сутність 
корпоративної культури, принципи, моделі та механізми розвитку все ще залишаються 
недостатньо вивченими, спостерігаються неоднозначні погляди дослідників на ці питання.  

Метою статті є дослідження сутності корпоративної культури, визначення її 
принципів, чинників розвитку, моделей та механізмів реалізації.   

В процесі теоретичного аналізу з’ясовано, що серед наукових підходів до вивчення 
культури виділяють:  

 функціоналізм (прихильники – Б. Маліновський (1884-1942 рр.), А. Раткліфф-
Браун (1881-1955 рр.)), відповідно якого елементи культури розглядаються з позиції їх місця 
в цілісній культурній системі з виділенням так званого «нормального» стану – 
самодостатнього, рівновісного, гармонічного та оцінкою відхилень від нього; 

 символізм (прихильники – Т. Парсонс, К. Гірц [1]), за яким елементи культури 
розглядаються перше всього як символи, якими визначено відношення людини до світу через 
ідеї, вірування, цінності; 

 адаптивно-діяльнісний підхід (прихильники – Е. Маркарян, С. Едвард  [2]) з 
розглядом елементів культури в якості системи надбіологічних механізмів, що стимулюють, 
програмують та реалізують адаптивну й перетворюючу діяльність людей.  Апелюючи в 
подальшому до корпоративної культури, вдаватимемось до надбань усіх трьох підходів, 
надаючи перевагу останньому – адаптивно-діяльнісному. 

До складових, притаманних культурі, дослідники (Бокань В., Злобін Н., Подольська Є. 
та інші) відносять:  

 мову (знаки мовного та не мовного походження як природні, та і штучні, разом з 
їх змістовим наповненням та тлумачним значенням відповідно соціального досвіду та 
відношень людини до світу); 

 цінності (переваги явищ для індивіда термінальні (цінності мети) та 
інструментальні (цінності засобу), їх значимість, важливість, якими визначається відмінність 
більше бажаного від менше небажаного, вибір мети, уникнення небажаного);  

 норми (регулятори поведінки в соціальному середовищі сумісно з очікуваннями, 
якими визначається допустиме коло дій – правила моралі, які стосуються уявлень людей; 
зразки поведінки (мода), формалізовані (офіційно прописані) правила;  

 артефакти (узагальнені назви штучно створених об’єктів знакового або 
символічного змісту – предметів, речей, феноменів духовного життя суспільства, творів 
мистецтва, теорій, фольклору тощо). У подальшому зосереджуватимемо увагу на цінностях 
та артефактах, на яких формується, утримується та розвивається предмет нашого 
дослідження – корпоративна культура. 

З огляду на історію питання, варто зазначити, що «культура організації», а пізніше – 
корпоративна культура – набула посиленої уваги науковців після Хоторнского експерименту 
(1927–1932 гг.), здійсненого американськими дослідниками під керівництвом Елтона Мейо. 
Вивчаючи залежності продуктивності праці працівників компанії Western Electric (Чікаго) 
від різних факторів, дослідники дійшли важливого висновку: деякі фактори соціальної та 
психологічної природи, які не привертали до цього уваги науковців, вагомо впливають на 
взаємні відносини працівників, відповідно, на якість та ефективність їх спільної праці. Ці 
новації знайшли підтвердження у дослідженнях Т. Пітерса та Р.Уртермена. Про у 80-ті роки 
ХХ століття вони написали спільну наукову працю «В пошуках ефективного управління», де 
прямо йшлося про факт важливості культури як феномену економічної ефективності бізнес-
процесів. З виходом у світ праць спеціалістів Бостонської консалтингової групи Т. Діла та 
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А.Кеннеді (починаючи з 1982 р.) вплив культури на ефективність корпорації сумніву серед 
науковців не піддавався, а термін «корпоративна культура» закріпився в якості наукового.  

Концептуально охоплюючи явища як матеріального, так і духовно-морального життя 
колективу підприємства (організації, установи), зокрема моральні норми та цінності, кодекс 
поведінки в колективі, особливості соціально-трудових відносин, корпоративна культура у 
тлумачних варіаціях все ще не отримала схваленої науковцями однозначності її дефініційної 
детермінації. Множинність дефініцій корпоративної культури відмічають, зокрема, Є. 
М. Коротков і А.Н. Сіліна у своїй монографії «Організаційна поведінка» [ 3, c.18].  

В цілому налічується близько 500 визначень корпоративної культури, зокрема такі:  
– така культура являє собою унікальні характеристики особливостей організації, того, 

що вирізняє її серед інших у галузі (Д. Елдрідж і А. Кромбі [4]); 
– це унікальні характеристики особливостей організації, того, що вирізняє її серед 

інших галузей (К. Голд [5]); 
– це засіб здійснення корпоративної діяльності за допомогою використання мови, 

фольклору, традицій та інших способів передачі основних цінностей, переконань, ідеологій, 
які спрямовують діяльність підприємств (Г. Морган [6]); 

– це клімат організації; форма відображення звичаїв, традицій, притаманних 
організації (М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури  [7]); 

– набір найважливіших спрямованих на членів колективу припущень, що набувають 
вираження у цінностях, декларованих організацією, і задають людям орієнтири їхньої 
поведінки та дій (О. С. Віханській і О. І. Наумов [8]); 

– це система переконань, норм поведінки, установок і цінностей, які є тими 
неписаними правилами, що визначають, як повинні працювати і вести себе люди в даній 
організації;  йдеться про переконання і цінності, які поділяються переважною більшістю 
членів організації (М. І. Магура [9]); 

– це одна із організаційних підсистем (технологічна і адміністративна), що виконує 
функції адаптації організації до навколишнього середовища та ідентифікації її 
співробітників, являючи собою сукупність поводжень, символів, ритуалів і міфів, які 
відповідають поділюваним цінностям, властивим підприємству, і передаються кожному 
члену з вуст в уста в якості життєвого досвіду (С. А.  Ліпатов [10]); 

– це система базових уявлень, тобто таких подань, які не просто описані і зафіксовані 
в документах і яких дотримується група, але таких, які існують у головах людей і відповідно 
до яких здійснюється їх діяльність в даній організації (Е. Шейн [11]). 

З огляду на такі уявлення, корпоративна культура як науковий термін уособлює 
переважно засоби здійснення організаційної діяльності, прийняті та застосовані колективом 
працюючих в межах певного підприємства з позиції мови, традицій, менталітету, цінностей, 
переконань, через які колектив сприймається органічно цілісним. Проте слабким місцем 
таких уявлень (з точки зору визначення поняття) ми вважаємо відсутність можливостей 
урахування поведінки людини, що уособлює членство в колективі, з позиції її припустимості 
або неприпустимості. В цілому, вважаємо за доцільне  дотримуватись погляду на 
корпоративну культуру як на систему цінностей та переконань, які поділяють працівники 
підприємства (установи, організації) та якими визначається їх поведінка на даному 
підприємстві. 

Зосередимо далі увагу на загальних принципах формування корпоративних культур, 
відомих з аналізу наукових публікацій.  

Кузнєцов І., Співак В.  та інші дослідники [12; 13] визнають принципи системності, 
керованості, комплексності, науковості, ефективності, стратегічності та відкритості.  

Так, керуючись принципом системності, корпоративна культура при формуванні 
набуває рис множини певних складових елементів, які певним чином пов’язані  між собою 
так, що будь-які зміни елементів чи зв’язків обумовлюють зміни й корпоративної культури 
як цілісної системи.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB�
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Принцип керованості, у свою чергу, дозволяє підходити до аналізу корпоративної 
культури з позиції керованого впливу, застосованого в якості реагування на відхилення стану 
від контрольованого, переведення його до іншого стану.  

Принцип комплексності дозволяє враховувати багатоаспектність корпоративної 
культури залежно від економічних, соціальних, правових, організаційних, психологічних 
умов її формування тощо.  

Принцип науковості  передбачає використання на етапах формування та розвитку 
корпоративної культури наукових досягнень, методів аналізу та синтезу, інформаційних 
технологій відповідно світових стандартів (рис.1).      

Окреслені принципи формування, розвитку та використання корпоративної культури 
покладено в основу розробки схеми, яка ілюструє зв’язок сутності та особливостей 
корпоративної культури в залежності від застосування певних принципів. Схема 
проілюстрована на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема розроблена автором на основі узагальнення наукових джерел. 
Проілюстровані основні принципи розвитку корпоративної культури зумовлюють 

множинність їх моделей. Систематизацію наукових уявлень про основні моделі 
корпоративних культур ілюструємо рис.  2. 

Огляд наведених моделей засвідчує наявність суттєвих розбіжностей у підходах 
авторів щодо складових корпоративних культур та зв’язків між ними, що суттєво ускладнює 
вивчення корпоративної культури як чітко ідентифікованого об’єкту аналізу і бачення 
шляхів побудови механізмів її розвитку. На мікроекономічному рівні вважаємо за доцільне 
враховувати думку Семикіної М.В. [18, c. 343–353] про те, що корпоративна культура – 
підсистема організаційної культури підприємства, яка віддзеркалює сукупність певних 
цінностей, норм та моделей поведінки, що декларуються, розподіляються та реалізуються на 
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Корпоративна культура у становленні та розвитку передбачає використання наукових досягнень, 
методів аналізу та синтезу, застосування інформаційних технологій

Корпоративна культура у становленні та розвитку передбачає створення умов діяльності, що сприяють 
досягненню кращих результатів

Корпоративна культура у становленні та розвитку передбачає максимальне узгодження інтересів 
колективів та їх членів на довготривалу перспективу

Корпоративна культура передбачає прозорість і доступність  інформації щодо норм поведінки, 
традицій, правил, нормативів, регламентів 

Рис. 1. Принципи формування та розвитку корпоративної культури. 
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практиці керівниками підприємства та їх підлеглими задля досягнення ефективності 
діяльності та адаптації до вимог оточуючого середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Типові моделі корпоративних культур [14-17] 
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Розвиваючи наукові погляди,  пропонуємо власне бачення механізму формування 
корпоративної культури (рис. 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 3. Концептуальна схема механізму формування, підтримки та розвитку 

корпоративної культури підприємства (розроблено автором) 
 

Вважаємо, що насамперед, підлягає визначенню мета діяльності колективу як єдиного 
цілісного організму. Колектив має дійти до переконання, на що націлитися: на 
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механізм здатен формувати, підтримувати та розвивати корпоративну культуру, 
відповідаючи її призначенню. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ 

ТОРГІВЛІ 
 

Досліджено науково-методичні підходи до оптимізації структури капіталу підприємств роздрібної 
торгівлі в системі управління фінансовими ресурсами в межах обраної фінансової стратегії. Визначено ключові 
критерії та цільові параметри оптимізації структури джерел фінансових ресурсів, що формують загальний 
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інвестований в активи капітал, на етапах їх трансформації в процесі формування, розміщення, використання 
та відтворення в торговельних підприємствах. Запропоновано удосконалення методичного інструментарію 
оптимізації структури капіталу підприємств роздрібної торгівлі за визначеними критеріями: мінімізації 
середньозваженої вартості формування загального капіталу з різних джерел; мінімізації рівня фінансових 
ризиків в процесі управління структурою фінансування активів за рахунок капіталу; максимізації рівня 
фінансової рентабельності використання власного та позикового капіталу на основі ефекту фінансового 
левериджу; максимізації ринкової вартості підприємства та зростання його капіталізації. 

Ключові слова: оптимізація структури капіталу, фінансові ресурси, підприємство роздрібної  
торгівлі. 

 

Scientifically-methodical approaches to optimisation of structure of the capital of the enterprises of retail trade 
in a control system of financial resources within selected financial strategy are investigated. Key criteria and target 
parametres of optimisation of structure of sources of financial resources which form the general capital invested in actives, at 
stages of their transformation in the course of formation, placing, use and reproduction in trade enterprises are defined. 
Improvement of methodical toolkit of optimisation of structure of the capital of the enterprises of retail trade behind 
certain criteria is offered: minimisation of the average cost of formation of the general capital from different sources; 
minimisation of level of financial risks in managerial process by structure of financing of actives at the expense of the 
capital; maximisations of level of financial profitability of use of own and extra capital on the basis of effect financial 
leverage; maximisations of market cost of the enterprise and growth of its capitalisation. 

Keywords: optimisation of structure of the capital, financial resources, the enterprise of retail trade. 
 

Вирішенню проблем оптимізації фінансової структури капіталу в процесі управління 
фінансовими ресурсами підприємства, присвячено значну кількість наукових праць 
зарубіжних вчених-економістів: Л. Бернстейна [1], Ю. Бригхема, М. Эргхардта [2], С. 
Майєрса, Н. Майлуфа, Ф. Модільяні, М. Міллера, В. Монтгомери, Ф. Фабоззі [3],  Дж. К. Ван 
Хорна [4] та ін.  

Серед російських та українських економістів слід відзначити роботи таких авторів як 
М.С. Абрютіна, М.И. Баканов, І.Т. Балабанов, І.О. Бланк [5],  М.Д. Білик, О.Д. Василик, А.В. 
Грачов, В.В. Ковальов, М.Н. Крейнина, Л.О. Лігоненко [6], А.А. Мазаракі, О.Г. Мендрул [7], 
А.М. Поддєрьогін [8], Р.С. Сайфулін, Е.С. Стоянова [9], О.О. Терещенко [10], А.Д. Шеремет 
та ін. 

Концепція оптимізації структури джерел капіталу за різними підходами та цільовими 
критеріями являє одну з ключових в теорії капіталу та має вирішальне значення в процесі 
формування фінансової стратегії та реалізації політики управління фінансовими ресурсами 
підприємства.  

Теоретичні дослідження щодо формування оптимальної структури капіталу, як 
правило, поєднуються з теоріями максимізації ринкової вартості та мінімізації 
середньозваженої вартості капіталу підприємств. Цей зв’язок ґрунтується на таких 
залежностях: мінімізація середньозваженої вартості та ризику формування капіталу сприяє 
максимізації фінансової рентабельності активів та ринкової вартості підприємства та 
одночасно оптимізує структуру його активів і капіталу (рис. 1). 

 

 
  

 Рис. 1.  Фінансовий механізм оптимізації структури капіталу підприємства 
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 201

На стадії мобілізації фінансових ресурсів з різних джерел (власних, залучених 
позикових) головною метою підприємства повинно бути формування оптимальної їх 
структури за такими ключовими критеріями: мінімізації середньозваженої вартості капіталу; 
мінімізації ризику сформованої структури капіталу з позиції її впливу на фінансову стійкість 
підприємства; оптимізації термінів залучення та повернення (обертання) капіталу.  

Торговельне підприємство на етапі формування загального обсягу фінансових ресурсів з 
різних джерел повинно оптимізувати структуру капіталу таким чином, щоб зменшити його 
середньозважену ціну (в зарубіжній літературі використовується термін WACC), яка означає 
середню платню (у %) за всі джерела фінансування та визначає необхідну норму 
рентабельності (прибутковості) його фінансово-господарської діяльності. 

Специфіка формування джерел фінансових ресурсів підприємств торгівлі полягає в 
тому, що досить високу питому вагу структурі формування загального капіталу займають 
залучені довгострокові та короткострокові позикові кошти. Тому в процесі мінімізації 
середньозваженої вартості джерел фінансових ресурсів торговельного підприємства, 
необхідно вирішити завдання, що полягає в об’єктивній оцінці вартості усіх складових 
джерел загального капіталу: власного, довгострокового та короткострокового позикового 
капіталу (кредиту), товарного (комерційного) кредиту, кредиторської заборгованості.  

Проблема оцінки вартості власного капіталу в підприємствах є складною. 
Невипадково в економічній літературі, присвяченій цій проблемі, розглядаються різні 
підходи до визначення ціни власного капіталу. Серед них можна виділити такі:  1) на основі 
дивідендів; 2) на основі доходів; 3) на основі визначення ціни капітальних активів [1-5, 8-9].  

Вузькість першого та третього підходів полягає в його прийнятності переважно за умов 
розвиненого ринку цінних паперів в країні, переважно для торговельних підприємств 
акціонерної форми власності, де відбуваються стабільні виплати дивідендів за акціями.  

За другим, більш спрощеним підходом, передбачається визначення вартості власного 
капіталу за показником чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.  

Оцінку вартості позикового капіталу слід проводити диференційовано залежно від 
виду та терміну залучення позикових коштів, тому що окремі види позикових коштів для 
підприємства мають різну вартість. Так, в процесі оцінки вартості довгострокового 
банківського кредиту слід використовувати методичний інструментарій формування ціни 
позикових ресурсів з урахуванням комплексу додаткових чинників: премії банку за ризик 
(ризикової надбавки), середньорічного прогнозованого темпу інфляції.  

Вартість короткострокового банківського кредиту для підприємств роздрібної торгівлі 
пропонуємо розраховувати з попереднім визначенням середньозваженої відсоткової ставки 
за короткостроковими банківськими кредитами залежно від терміну залучення коштів (до 1-
го, 2-х, 3-х, 6-ти місяців, до 1 року), отриманих у формі контокорентного кредиту 
«овердрафт», кредитної лінії, онкольного кредиту та питомої ваги кожного джерела у 
загальній сумі короткострокових позикових коштів. 

В процесі розрахунку вартості короткострокового товарного (комерційного) кредиту, 
на наш погляд, слід виокремлювати позики, що отримані торговельними підприємствами у 
вигляді короткострокової відстрочки платежу за поставлені товари та короткострокові 
кредитні ресурси, заборгованість за якими оформлюється з використанням комерційних 
векселів. 

На основі вищевикладеного, побудуємо економіко-математична модель оптимізації 
структури джерел фінансових ресурсів за критерієм мінімізації середньозваженої вартості 
капіталу, враховуючи обмеження стосовно  параметрів відповідного рівня фінансової 
стійкості та ризику сформованої структури капіталу підприємства роздрібної торгівлі, 
оптимізації термінів залучення та повернення позикового капіталу.  

Мінімізація середньозваженої вартості капіталу виражається цільовою функцією:  
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де СЗВК – середньозважена вартість загального інвестованого капіталу, %; Ві  –  вартість конкретного (і-го) 
джерела фінансування капіталу, %; Чі –  частка конкретного (і-го) джерела фінансування в загальній сумі 
капіталу, %; ВВК  –  вартість власного капіталу, %; ЧВК  –  частка власного капіталу в загальній сумі капіталу, %; 
ВДПК  –  вартість довгострокового позикового капіталу, %; ЧДПК – частка довгострокового позикового капіталу в 
загальній сумі капіталу, %; ВКПК  –  вартість короткострокового позикового капіталу, %; ЧКПК – частка 
короткострокового позикового капіталу в загальній сумі капіталу, %; ВК – сума власного капіталу, тис. грн; 
ВДПК  –  вартість довгострокового позикового капіталу, %; ДПК  –  сума довгострокового позикового капіталу, 
тис. грн; ВКБК  –  вартість короткострокового банківського кредиту, %; КБК  – сума короткострокового 
банківського кредиту, тис. грн; ВКТК  –  вартість короткострокового товарного (комерційного) кредиту, %; КТК  

–  сума короткострокового товарного (комерційного) кредиту, тис. грн; ВКВК  –  вартість короткострокового 
вексельного (облікового) кредиту, %; КВК  – сума короткострокового вексельного (облікового) кредиту, тис. грн; 
КЗР  –  сума кредиторської заборгованості за розрахунками, тис. грн; К  –  загальна сума капіталу, тис. грн; НА – 
необоротні активи, тис. грн; ОА – оборотні активи, тис. грн; КАВТ  –  коефіцієнт автономії, коеф.; КФСТ  –  
коефіцієнт фінансової стійкості, коеф.; КФР(ФЛ)  – коефіцієнт фінансового ризику (фінансового левериджу), 
коеф.; КЗВОК  –  коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами, коеф.; КМАНВК  –  коефіцієнт 
маневреності власного капіталу, коеф.; КЗДПК – коефіцієнт залучення довгострокового позикового капіталу, коеф.; 
ТЗалПК – термін залучення позикового капіталу; ТОбПК – середній термін 1 обороту (повернення) позикового 
капіталу.  

На стадії розміщення (інвестування) фінансових ресурсів в активи підприємства, 
головною метою, на думку переважної більшості економістів, повинна бути мінімізація рівня 
фінансового ризику в процесі диференційованого вибору джерел капіталу для фінансування 
різних складових частин активів підприємства, досягнення фінансової рівноваги між 
джерелами фінансових ресурсів та напрямами їх інвестування, формування на цій основі 
збалансованої структури активів і капіталу підприємств роздрібної торгівлі. 

В економічній літературі виділяються три принципові підходи до фінансування 
активів підприємства за рахунок різних складових капіталу: консервативний, помірний 
(компромісний), агресивний [2, 5, 9]. 

Враховуючи ту обставину, що різні складові джерела залучених позикових ресурсів 
мають різну вартість на фінансовому ринку та займають високу питому вагу у формуванні 
капіталу підприємств роздрібної торгівлі, вважаємо за доцільне здійснювати оцінку та 
мінімізацію рівня фінансових ризиків в процесі фінансування активів торговельних 
підприємств, на основі використання науково-методичних засад «портфельної теорії» [1-3]. 
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В процесі формування оптимального портфелю фінансових ресурсів та обрання 
ефективних напрямів інвестування коштів в активи підприємств роздрібної торгівлі, необхідно 
враховувати, на наш погляд, такі ключові критерії: ступінь ризику формування вертикальної та 
горизонтальної структури активів і капіталу підприємства, вартість та терміни залучення різних 
джерел фінансових ресурсів, з одного боку, рівні рентабельності та ліквідності (оборотності) 
профінансованих за їх рахунок складових частин активів торговельного підприємства – з іншого. 
При формуванні ресурсного та інвестиційного портфелів підприємства роздрібної торгівлі 
необхідно дотримуватися вимог забезпечення цільового рівня фінансової стійкості, мінімізації 
середньозваженої вартості залучених коштів, максимізації рентабельності використання активів, 
достатності визначеного періоду використання позикових фінансових ресурсів порівняно з 
терміном оборотності (ліквідності)  активів  торговельного підприємства. 

На стадії використання фінансових ресурсів в процесі операційної, інвестиційної, 
фінансової діяльності підприємств роздрібної торгівлі, оптимізацію структури джерел 
фінансових ресурсів та напрямів їх інвестування в активи з метою підвищення ефективності 
функціонування, доцільно здійснювати за критеріями максимізації рівня фінансової 
рентабельності та коефіцієнту оборотності на основі використання ефекту фінансового 
левериджу:  

ВК

ПК
ІЕРCЕФЛ АПРТ  )()1( ,                       (3) 

де   СТ ПР  – ставка податку на прибуток (виражена десятковим дробом); 
ЕРА  – економічна рентабельність активів, %;  

І  – середній розмір відсоткової ставки за користування позиковим капіталом, %; 

ВК

ПК
  –  плече фінансового важеля (позиковий капітал/власний капітал). 

 

Недоліком використання даної формули на практиці, на наш погляд, є те, що 
позитивний ефект фінансового важеля виникає лише в тому разі, якщо  диференціал 

фінансового леверіджу  (ЕРА – І ) > 0. Якщо ж диференціал фінансового леверіджу (ЕРА – 

І ) < 0, то створюється від’ємний ефект фінансового важеля, у результаті чого відбувається 
«проїдання» власного капіталу, що може стати причиною банкрутства підприємства. 

В процесі практичного використання формули розрахунку ЕФЛ для підприємств 
роздрібної торгівлі, пропонуємо її модифікувати шляхом заміни показника середнього 

розміру відсоткової ставки за користування позиковим капіталом І , на показник 
середньозваженої вартості загального позикового капіталу (СЗВПК), який на основі 
диференційованого підходу враховує безпосередньо вартість залучення кожного окремого 
позикового джерела коштів (довгострокового та короткострокового банківського кредиту (за 
видами), товарного комерційного та вексельного кредиту тощо), їх питому вагу в загальній 
сумі позикового капіталу та інфляційний чинник впливу на вартість залучення позикового 
капіталу (банківського кредиту): 

max)
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за умови обмежень: 
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 Завершальним етапом процесу оптимізації та формування цільової структури 
капіталу торговельного підприємства в системі управління, відповідно до обраної фінансової 
стратегії та політики управління фінансовими ресурсами, на нашу думку, повинна стати 
оптимізація пропорцій відтворення власних та позикових фінансових ресурсів, інвестованих 
в активи підприємства, в процесі їх використання на розширеній основі в операційному, 
інвестиційному та фінансовому циклах за критерієм максимізації ринкової вартості 
торговельного підприємства. 

На наш погляд, формування ринкової вартості торговельного підприємства та її 
максимізація з позиції системного підходу до управління фінансовими ресурсами, є 
результатом синергетичного сукупного ефекту від інтеграції процесів оптимізації структури 
джерел фінансових ресурсів за цільовими критеріями на кожному етапі їх руху та стадіях 
трансформації в процесі формування, інвестування в активи, використання та відтворення в 
підприємствах роздрібної торгівлі.  

Таким чином, максимізацію ринкової вартості торговельного підприємства як 
результуючого показника ефективності системи управління фінансовими ресурсами на усіх 
етапах їх трансформації та відтворення, буде досягнуто, на нашу думку, за рахунок 
синергетичного ефекту від виконання сукупності оптимізаційних завдань за обраними 
цільовими критеріями: 

- оптимізації структури джерел фінансових ресурсів за критерієм мінімізації 
середньозваженої вартості загального капіталу та середньозваженої вартості залучених 
позикових коштів (довгострокових та короткострокових);  

- оптимізації структури фінансування портфелю активів за рахунок портфелю джерел 
фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансового ризику формування 
вертикальної та горизонтальної структури балансу та забезпечення оптимального рівня 
фінансової стійкості та фінансової рівноваги підприємства роздрібної торгівлі; 

- максимізації ефективності використання власних та позикових фінансових 
ресурсів в процесі здійснення операційної, інвестиційної, фінансової діяльності 
торговельного підприємства за критеріями максимізації рівнів економічної і фінансової 
рентабельності та коефіцієнту оборотності на основі використання ефекту фінансового 
левериджу за умови позитивного значення диференціалу фінансового леверіджу;  

- максимізації ефективності використання фінансових ресурсів на основі оцінки 
співвідношень між динамікою середньорічних темпів зростання економічної рентабельності 
загального інвестованого в активи капіталу та середньорічних темпів прискорення його 
оборотності, порівняно із середньорічними темпами збільшення товарообороту торговельного 
підприємства;  

- оптимізації структури та пропорцій відтворення власних і позикових фінансових 
ресурсів на основі:  

- випереджаючих темпів відтворення власних фінансових ресурсів (чистого 
прибутку, власного капіталу, власних оборотних коштів) порівняно з темпами відтворення 
залучених фінансових ресурсів та темпами відтворення загального капіталу, інвестованого в 
активи торговельного підприємства;  
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-  випереджаючих темпів зростання рентабельності (віддачі) власного капіталу 
порівняно з рентабельністю (віддачею) використання позикового та загального капіталу 
торговельного підприємства; 

- високих темпів капіталізації (тезаврації) чистого прибутку, що залишається в 
розпорядженні торговельного підприємства та збільшує обсяг власних фінансових ресурсів 
(абсолютну величину власного капіталу), порівняно з часткою, що спрямовується на 
споживання та розподіляється серед власників підприємства.    
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ASSESSMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF PHARMACEUTICAL 
BUSINESS 

 

The article highlights the urgent problems of social development of pharmaceutical enterprises in the 
implementation of quality management systems. The article proved the need to create a method of estimation the social 
responsibility of pharmaceutical business, which would meet the economic situation in Ukraine and would take account 
of pharmaceutical specificities. 

It is necessary to understand ability of subjects of pharmaceutical branch to assume liabilities of financial, 
economic, social and ecological character for consequences of their activity before the state, society, surrounding 
community, the personnel, business partner and other interested parties which is realized through ethical behavior 
taking into account interests and expectations of all stakeholders at observance of the current legislation and the 
international standards on the principles of voluntariness and mutual benefit as social responsibility of pharmaceutical 
business. 

The social responsibility of pharmaceutical business consists of quality component, social, ecological, 
administrative, legal components and component of development which are realized as in internal and external 
responsibility of pharmaceutical enterprises. 

In article the system of estimation is created. This system consists of 46 local indicators which characterize 
social responsibility on all its components. The complex indicators which characterizing everything components of 
social responsibility are calculated. 

The technique of a complex assessment of social responsibility of pharmaceutical business is approved at 
several pharmaceutical enterprises.  

Keywords: social responsibility, estimation, assessment indicators, development, pharmaceutical enterprise. 
 

Introduction. Today it is necessary to develop the modern concept of management of the 
pharmaceutical enterprises (PE). It is connected with that consideration of  the PE only as economic 
system which has production of medicines and maximizing profit on the purpose, doesn't display its 
complete essence. Today the PE are objects of process of socialization, that is such social system 
within which there is a realization of certain interests of workers, whether it be process of an 
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earning of funds for self-reproduction, receiving necessary social protection of the personnel or 
communication. Therefore, each PE should be considered as system in which economic and social 
processes influence its functioning and development are closely crossed [1, p. 18; 2, p. 2]. 
Nowadays the level of social deployment and management in the majority of pharmaceutical 
enterprises is not efficient enough, which affects their financial and economic performance. One of 
the major resources of personnel management improvement is the implementation of advanced 
technologies of personnel formation that comply with modern assessment methods, and creating 
appropriate conditions for personnel development that help to stabilize the workforce and improve 
its quality [3, p. 81]. It causes need of development of social and economic model of management 
of  the PE, creation of the mechanism of formation of social responsibility of pharmaceutical 
business (SRPB) and system of its assessment which has to answer conditions of an economic 
situation of Ukraine and consider branch specifics.  

Research purpose is justification of relevance and formation of the methodical principles of 
creation of system of indicators of an assessment of SRPB. Research problems are: 1) justification 
of components of system of an assessment of SRPB;   2) determination of set of indicators of an 
assessment of SRPB; 3) selection of indicators of an assessment and their grouping behind each 
component of SRPB;     4) search of the most effective methods and instruments of management of 
SRPB. 

Research object is process of formation of system of indicators of an assessment of social 
responsibility into account specifics of pharmaceutical branch. 

Scientific novelty of research is improvement of system of an assessment of SRPB in the 
conditions of quality management. 

Materials and Methods. The main methods of research are: methods of scientific induction 
and deduction; historical method and method of the logical analysis; content analysis; regression 
analysis; method of a clustering and taxonomy; methods economic mathematical modeling; 
methods of expert estimates, and others.  

The informational basis of the present research is formed by works of leading Ukrainian and 
foreign scholars that deal with the issues of creating a system of social development in the context 
of pharmaceutical industry; legal norms and regulations of Ukraine; international quality standards; 
official statistical data from the National committee of statistics, information collected from 
pharmaceutical enterprises, scientific periodicals, Internet resources. 

Results and Discussion. Social responsibility of pharmaceutical business (SRPB) is ability 
of subjects of pharmaceutical branch to assume the obligation of financial, economic, social and 
ecological character for consequences of their activity before the state, society, the surrounding 
commonwealth, the personnel, partner business and other interested parties which is realized 
through ethical behavior taking into account interests and expectations of all stakeholders at 
observance of the current legislation and the international standards on the principles of 
voluntariness and mutual benefit [4, p. 128]. 

First, SRPB provides: providing qualitative, effective, safe and available at the price 
medicines; creation of conditions for development of professional responsibility of employees of 
pharmaceutical branch according to requirements of social norms; providing conditions of 
environmentally production and assistance to improvement of an ecological situation in places of 
presence of capacities; participation in regional social programs of development of territories and 
implementation of own social projects. SRPB is based on the principles of observance of the current 
legislation, taking into account requirements of the international quality standards, and provides a 
considerable measure of voluntariness in realization of social actions.  

The components of SRPB are component of quality, social, ecological, administrative, legal 
component and component of development which are realized as in the form of internal, and 
external responsibility. 

The SRPB can be estimated adequately only by means of evidence-based system of the 
corresponding indicators. The choice of indicators is defined by a complex of tasks and reflects 



 207

interrelation of the purpose of an assessment of SRPB for the purpose of management of the PE and 
its economic activity.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Indicators of an assessment of social responsibility of pharmaceutical business 
 

For implementation of an assessment of SRPB requirements to indicators are proved which 
will be used in calculations. Requirements are: suitability; measuring character; accuracy; 
completeness and exhaustive character; uniqueness; simplicity and pithiness; comparative ability; 
indicators have to provide necessary interdependence with indicators of production economic 
activity of the PE. For obtaining comparative size it is necessary to aspire to one generalized 
indicator for each property of the analyzed object. The quantity of indicators thus has to be 
minimum, but sufficient for an objective assessment of socially oriented activity of the PE. The 
general set from local indicators which characterize SVFB on all its components was created. First, 
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stage selection of local indicators of an assessment of SRPB was made by means of an expert 
method. Heads of the PE and companies, heads and employees of departments of human resource 
management, scientists acted as experts. The total of experts made 130 persons. 

Check of level of correlation between local indicators of an assessment of SRPB was the 
following investigation phase. Selection was carried out for the purpose of an exception of selection 
of indicators which have the high level of communication with each other. If the coefficient of pair 
correlation of two indicators exceeds value in 0,8, behind Cheddok's scale it testifies to very high 
communication between indicators and inexpediency of their simultaneous use, that is one of them 
has to be excluded from set. The choice in the middle of couple of indicators is carried out in interests 
of that indicator which has no, or has smaller amount of high values of correlation with other 
indicators of set [2, p. 3]. 46 local indicators for the characteristic of the SRPB level were selected by 
results of such calculations (figure 1). 

Complex indicators which characterize all components of SRPB, pay off on the basis of the 
selected indicators. The technique of a complex assessment of SRPB is approved on some PE, 
results of calculation are given in table 1. 

Conclusions. Introduction of the mechanism of an assessment of SVFB allows: to define 
and estimate problems in the sphere of SRPB; to create the principles of effective quality 
management; to define set of resources which can be aimed by the PE at providing socially 
responsible activity; to develop an effective control system of socially responsible activity; to 
provide creation of system of partnership with stakeholders; to develop the general system of 
introduction of the principles of social responsibility in pharmaceutical branch. Introduction of the 
mechanism of an assessment of SRPB allows to introduce practice of an open rating of domestic 
socially responsible pharmaceutical companies. It is an important step for increase of investment 
appeal of the PE and increase of loyalty of consumers to their production. 

Table 1  
Results of an assessment of level of SRPB at the studied the PE of Ukraine 

Results of an assessment on complex components of SRPB 
Name of  the 

pharmaceutical 
enterprise 

Component 
of quality 

Legal 
component 

Ecological 
component 

Public and 
labor 

component 

Admi-
nistrative 

component 

Component of 
development 

«Arterium» 
Corporation 

0,85 0,95 0,84 0,95 0,74 0,87 

«Farmak» Joint-
Stock Company 

0,87 0,96 0,85 0,92 0,72 0,87 

PJSC SIC 
«Borshcha-
hivskiy CPP» 

0,78 0,92 0,86 0,96 0,81 0,81 

Pharmaceutical 
Firm «Darnitsa» 0,86 0,97 0,71 0,89 0,68 0,87 

«Pharmaceutical 
company «Zdoro-
vie» Ltd 

0,75 0,93 0,82 0,78 0,69 0,88 

Public company 
«Kyiv Vitamin 
Factory» 

0,74 0,92 0,69 0,79 0,70 0,83 

Pharmaceutical 
Company «Artur-
K» 

0,89 0,90 0,89 0,73 0,72 0,91 

«Micro-farm» 
Ltd 

0,71 0,94 0,74 0,74 0,59 0,79 

 

The mechanism of an assessment allows to avoid subjectivity of the received results and 
considers interests and requirements of society and coordinates them with interests of the PE, noting 
thus long-term advantages of SRPB. Prospects of our subsequent researches are creation of the 



 209

standard of social responsibility of the PE and development of the mechanism of-level social 
management in pharmacy. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ  
КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ РОСТА 

 
Reveals the role of the investment activities of the company as one of the most effective levers to maximize the 

value of the company (companies), especially the investment process, value creation and sustainable balance by 
compounding its investment portfolio. The ways of forming concepts cost model analysis of the company (the company), 
which helps to build a system of investment management that maximizes the market value of the company. The main 
objective - is the alignment of an adequate system of financial indicators. These indicators diagnose the economic 
efficiency of the company and stimulate investment leverage increase the company's value. 

Keywords: concept of cost management, financial strategy, to maximize the value of the company. 
 

Раскрывается роль инвестиционной деятельности компании как одного из действенных рычагов 
максимизации стоимости компании (предприятия), особенностей инвестиционного процесса, создания 
стоимости и устойчивого её наращения путём сбалансированности инвестиционного портфеля. 
Рассмотрены пути формирования концепции стоимостной модели анализа компании (предприятия), которая 
помогает выстроить систему управления инвестиционной деятельностью, максимизирующую рыночную 
стоимость компании. Основная цель - это выстраивание адекватной системы финансовых показателей. 
Данные показатели диагностируют экономическую эффективность  деятельности компании и активизируют 
инвестиционные рычаги увеличения стоимости компании.  

http://www.csrukraine.org/�
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Ключевые слова: концепция управления стоимостью, финансовая стратегия, максимизация 
стоимости компании.   

 

Увеличение рыночной стоимости компании является ее главной финансовой 
стратегией, обеспечивающей жизнедеятельность компании. Все другие стратегии, например, 
ускоренного роста и финансовой поддержки (или обеспечения) могут выбираться только при 
различных моделях её стратегической финансовой позиции в рамках их определенного 
диапазона. Рассмотрим драйверы стоимости (главные факторы успеха компании) в 
отношении значимости активного управления инвестиционным портфелем [1, с. 175].  

Существует несколько положений, характеризующих стоимостной анализ и 
управление стоимостью компании (предприятия), которое основано на базе этого анализа. 

1. Стоимость любой компании определяется будущими денежными потоками 
(выгодами) компании, получаемыми от использования имеющихся доступных ресурсов. 

2. Одним из показателей предполагаемых будущих денежных выгод компании 
является свободный денежный поток, не соответствующий показателю совокупного или 
операционного, денежного потока в стандартной финансовой отчетности. Еще одним 
показателем для возможной диагностики будущих выгод компании (финансовых 
стейкхолдеров) является показатель экономической прибыли предприятия. 

3. Ключевым элементом в анализе при создании стоимости компании является 
доходность, которая требуется по инвестированному капиталу. Деятельность предприятия 
может быть определена эффективной, с точки зрения экономики, только если значение 
прибыли превышает определенный уровень. Этот уровень зависит от величины 
вкладываемого капитала компании, направления вложений (риска) и ставки отдачи, 
барьерной ставки инвестирования. 

4. Вложение средств, в первую очередь, осуществляется ради получения денежных 
выгод и иных, которые должны удовлетворять потребностям и интересам основных 
стейкхолдеров компании. Чтобы провести диагностику стейкхолдерской стоимости, можно 
использовать метод рассмотрения выгод по отдельным участникам (нефинансовым и 
финансовым стейкхолдерам), результаты сводятся в интегральную оценку. 

5. Денежные выгоды, полученные от инвестирования, должны скомпенсировать 
вложенные средства и риск, связанный с отсрочкой от момента инвестирования выгод. Рост 
риска неполучения отдачи от вложения приводит к росту компенсационных выгод.  

Условием, необходимым для успеха современной компании (предприятия), 
становится наличие полной и качественной информации о планах и действиях конкурентов, 
состоянии финансовых и товарных рынков, достигнутых перспективах и результатах самой 
компании [2, с. 22]. Частота внешних изменений, стремительное развитие технологий и 
глобализация рынков привели к тому, что циклы стратегического планирования сливаются в 
практически непрерывный процесс. 

Для достижения поставленных целей компании применяют комбинации 
общеэкономических стратегий и средств, сочетающихся с ростом стоимости компании 
(предприятия) [3, с. 105]. 

В российскую практику управления компанией в текущем десятилетии  постепенно 
внедряется концепция управления стоимостью – это современная зарубежная концепция. 
Управление стоимостью компании – это управление будущим [3, с. 105].  

Управление стоимостью представляет собой процесс, направленный на качественное 
улучшение оперативных и стратегических решений на всех уровнях организации по поводу 
стоимости компании. Рассмотрим постулаты зарубежного подхода к управлению 
стоимостью, они основаны на теоретической базе финансового менеджмента.  

В любой момент времени компания и каждая ее бизнес-единица объективно и реально 
имеет так называемую истинную стоимость, равную сумме всех свободных (чистых) 
денежных потоков. Свободные денежные потоки – это потоки, созданные за все время 
существования бизнеса компании, дисконтированные по реальной дисконтной ставке, 
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отражающие реально существующие риски отклонения истинных денежных потоков 
компании от ожидаемых (концепция предопределенности будущего компании). 

В силу неустранимого и объективного несовершенства инструментов и способностей 
менеджеров и аналитиков, как дисконтная ставка, так чистые денежные потоки и могут быть 
оценены только приблизительно, с некоторой возможной точностью [4, с. 108]. Как 
показывает практика, этой предельно возможной точности вполне достаточно для 
осуществления инвестиционных сделок (продажи и покупки бизнеса, публичного 
предложения акций, привлечения инвестиций и т. д.) и для повседневного управления всем 
бизнесом и его бизнес-единицами. Стоимость компании всегда определяется на конкретный 
момент, т.е. на дату оценки. Обычно суммы предполагаемых доходов и ставка дохода, 
требуемые инвестором, оцениваются также на конкретный момент времени. Помимо этого, 
оценка стоимости основывается только на информации, спрогнозированной или собранной 
на тот же момент времени, называемый датой оценки [4, с. 105]. 

С течением временем стоимость изменяется. Резкие изменения иногда происходят в 
течение очень короткого периода времени. Изменение стоимости  может произойти как в 
отрасли или в стране в целом, так и по причинам изменений, произошедших 
непосредственно в оцениваемой компании (предприятии). Поэтому очень важно всегда 
согласовывать дату проведения оценки. Существуют различные подходы (концепции) к 
стоимостному управлению компанией, и в данной статье рассматриваются основные из них 
[1, с.30].  

1. Концепция (подход), основанная на анализе пентаграммы структурной перестройки 
компании (предприятия). Отправной точкой анализа здесь становится оценка текущей 
стоимости имущества компании. Затем оценивают потенциальную и фактическую стоимости 
с учетом внутренних улучшений компании, которые основываются на возможности 
увеличения стоимости компании посредством реструктуризации управления финансами, и 
будущих денежных потоках. Эти оценки затем соотносят со стоимостью акций предприятия 
на фондовом рынке, чтобы выявить потенциальную выгоду акционеров от реорганизации 
компании, что помогает выявить разрыв в восприятии будущих перспектив компании 
менеджерами и инвесторами. 

2. Подход, основанный на балансе между прибылью, ростом и активами. Менеджерам 
компании необходимо заранее определить и продумать те максимальные темпы роста, 
которые компания может выдержать безболезненно. Согласно второму подходу, для темпа 
роста, который был задан, потоки денежных средств от основной деятельности компании 
должны находиться в равновесии.  

3. Концепция, учитывающая факторы, воздействующие на стоимость: ожидаемый 
темп роста денежных потоков, образующийся за счет реинвестирования части прибыли или 
изменения отдачи инвестированного капитала; денежные потоки, генерирующиеся 
имеющимися в наличии активами; изменение стоимости имущества компании за счет 
изменения операционного риска инвестированного капитала, изменения условий 
привлечений кредитов или изменений пропорций долгового финансирования; изменение 
продолжительности периода высокого роста денежных потоков.  

Таким образом, для повышения стоимости компании необходимо осуществлять 
мероприятия, направленные:  

1) на снижение себестоимости;  
2) на ликвидацию активов, которые являются убыточными;  
3) на более полное использование потенциала осуществленных капитальных 

вложений; 
4) на снижение эффективной налоговой ставки компании;   
5) на поддержание и создание конкурентных преимуществ компании; 
6) на использование рациональной кредитной политики и эффективное управление 

запасами. 
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В основу любой концепции положено понимание факта, что для владельцев компании 
главным становится прирост их благосостояния в результате функционирования фирмы. 
Прирост благосостояния владельцев измеряется не количеством сотрудников, не оборотом 
компании и не величиной введенных мощностей, а стоимостью компании, которой они 
владеют [1, с.46]. 

Повышается системность и интеграция – раскрывающие смысл того, что позволяет 
компании объединить сотрудников, разрозненные направления бизнеса и разнородные 
процессы в единое целое, где каждый работает на достижение главной поставленной цели – 
повышение стоимости компании. 

VBM (Vаluе Bаsеd Mаnаgеmеnt) – это управление, ориентированное на стоимость 
компании). Сегодня оно стало символом применения последних достижений в области 
современных управленческих технологий и инструментов финансового менеджмента, 
позволяющих планировать эффективно, направлять и контролировать действия предприятия 
(организации) на пути к достижению экономически оправданных целей. 

На рубеже1990-х гг. в концепции управления стоимостью компании решается 
проблема эффективности управленческих процессов. В повседневную деятельность 
компании, внедряются компьютерные технологии обработки, обмена и сбора информации. 
Компании (предприятия) получают инструментальную базу, позволяющую 
трансформировать систему факторов стоимости в систему ключевых показателей 
эффективности и целевых нормативов, и делает возможным переход от «красивых» 
теоретических моделей к стоимостным принципам принятия решений в режиме реального 
времени на всех уровнях управления. Накопленный опыт и логика развития комплексного 
внедрения методов управления стоимостью компании диктуют необходимость ее 
расширения.  

Становится очевидным, что в реализации стратегии компании и в процессе выработки 
должно быть взаимоувязано все: распределение ресурсов и анализ альтернатив, оценки 
результативности и система контроля, принципы формирования компенсационного пакета и 
стимулирования менеджеров. В арсенале VBM появляется стоимостной подход и 
«экономическая психология», а управление становится системным. Объединив предыдущий 
опыт развития концепций управления стоимостью, стоимостной подход отражает 
качественный скачок в принятии управленческих решений и оценке. 

Ориентация компании только на финансовый результат (чистая прибыль) не может 
конкретно и достоверно отражать положение дел компании, степень эффективности ее 
деятельности и уровень конкурентоспособности. 

Концепция управления стоимостью компании основана на смене парадигмы анализа 
компании, на превращении этой модели в фундамент обоснования ключевых решений, 
выстраивании его на принципах финансовой модели, на отказе от половинчатости, 
непоследовательности и двойственности его применения на практике. В этом заложена 
первая причина, позволяющая считать Vаluе Bаsеd Mаnаgеmеnt инновацией в менеджменте. 
Такая смена парадигмы происходит в высокоразвитой западной управленческой и деловой 
среде, когда компании приступают к внедрению данной концепции, и она больше всего 
нужна российскому, не корпоративному по организационно-правовой основе бизнесу [5, 
с.231]. 

Самой важной концепцией и стратегической целью становится максимизация 
стоимости компании, а главной отличительной чертой корпоративного управления – 
нацеленность в будущее. В настоящее время термин «Управление стоимостью» 
воспринимается как процесс непрерывной максимизации стоимости компании. Управление 
должно служить ориентиром для принятия всех решений на всех уровнях – от 
стратегических, на уровне совета директоров, до оперативных (повседневных) решений 
менеджеров. 

В России о концепции VBM написаны уже десятки работ. Данная концепция с 
позиции стоимости в РФ внедрена только на ограниченном числе ведущих компаний, она во 
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многом связана с рядом возникающих сложностей оценки стоимости отечественных 
компаний в условиях высокой степени неопределенности внутренней и внешней среды, а 
также с трудностями детального выявления факторов, движущих стоимость, особенно в 
многоуровневых организациях. Элементы концепции пробовали внедрить практически в 
каждой компании, но в целом результаты оказались отрицательными.  

Первой и основной проблемой здесь является отсутствие в России значительного 
количества публичных компаний. Это ведет к тому, что прозрачный рынок поглощений и 
слияний и эффективный фондовый рынок выявляют ожидания и предпочтения инвесторов и 
позволяют фиксировать в автоматическом режиме текущую стоимость практически любой 
компании, и определение стоимости превращается в проблему подбора параметров. Вторая 
проблема состоит в том, что, как показывает практика, освоение VBM следует за 
настойчивым пожеланием достаточно продвинутых владельцев и проводится в первую 
очередь в их интересах. Однако из-за неустойчивости бизнеса в РФ отношение владельцев к 
своему делу больше напоминает игру в рулетку, чем классические ожидания возврата на 
вложенный капитал. 

Имеется и положительный результат внедрения концепции управления стоимостью в 
России. Такие компании как: «Нижфарм», МТС, «Калина» и РОСНО успешно используют на 
практике управление стоимостью. Их опыт наглядно демонстрирует, что на пути внедрения 
концепции VBM по управлению стоимостью нет непреодолимых препятствий, это, 
очевидно, результат многолетней и кропотливой работы.  

Управление стоимостью компании охватывает различные ветви менеджмента, и 
каждая из них фокусирует внимание на собственных узких целях и задачах на пути к 
максимизации стоимости компании.  

Если мы имеем дело с количественными оценками динамики компании, она играет 
более значимую роль, чем простое отслеживание и измерение движения потоков доходов и 
капитала. В первую очередь, вводятся новые стартовые, конечные и промежуточные точки 
отсчета этого движения. Главное состоит во внедрении нового видения результатов, новой 
культуры анализа.  

Менеджеры часто сталкиваются с необходимостью противоречивого выбора между 
ростом прибыли, рыночной (балансовой) стоимости или максимизацией цены (прибыли), 
увеличением рентабельности активов - и это еще далеко не все возможные варианты. 
Стоимость компании – это долгосрочный показатель и единственная верная цель 
деятельности.  

Постановка во главу краткосрочных показателей – прибыль, рентабельность и другие 
может привести к практике «выжимания соков» из предприятия и его финансовой 
несостоятельности в будущем [1, с. 46]. 

В заключение отметим, что переход на принципы VBM нельзя полностью свести к 
«бизнес-инжинирингу» и реорганизации управленческого учета. Путь к росту стоимости 
компании – это ответственная работа, и ее приходится делать изо дня в день в жестких 
условиях конкурентного противостояния. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Actual problems of social capital measuring considered in the article. Based on analysis of different scientific 
sources the author provides the main directions of social capital measuring in the enterprise. Social capital evaluation 
takes into consideration the interpretation of the category. Social capital measuring has internal and external 
manifestation. Considering the company as an economic entity, efficiency of involving enterprise into network should be 
measured. The internal measuring of social capital in the enterprise should consider the links between members of the 
team. 

Key words: social capital, social capital measuring, level of trust 
 

В статті розглядаються актуальні проблеми виміру соціального капіталу. На основі аналізу 
різноманітних наукових джерел автором запропоновано основні напрями виміру соціального капіталу на 
підприємстві. При оцінці соціального капіталу необхідно враховувати особливості трактування цієї категорії. 
Вимір соціального капіталу має зовнішній і внутрішній прояв. З точки зору підприємства як економічного 
суб’єкта необхідно вимірювати ефективність мережі, в якій підприємство приймає участь. Внутрішній вимір 
соціального капіталу підприємства має враховувати зв’язки між членами трудового колективу. 

Ключові слова: соціальний капітал, вимір соціального капіталу, рівень довіри 
 

Протягом останніх десятиліть проблема соціального капіталу займає чільне місце 
серед науковців економічного та соціологічного профілю. Концепція соціального капіталу є 
ключовою для розв’язання економічних проблем соціальними методами та соціальних 
проблем з допомогою економічних механізмів. Тому актуальним в економічних 
дослідженнях є визначення особливостей виміру соціального капіталу в процесі 
функціонування підприємства. 

Вимір соціального капіталу є складною задачею, адже для його оцінки потрібні 
кількісні показники. А специфіка соціального капіталу передбачає необхідність виміру таких 
параметрів, як довіра до сім’ї, колег, установ, партій, участь у громадських та благодійних 
організаціях і волонтерських рухах, спільні цінності і норми поведінки, взаємодопомога і 
підтримка. 

В Україні науковий пошук щодо виміру соціального капіталу на макрорівні 
здійснюють такі вчені, як О. Длугопольський, Б. Буркинський, А. Бова, О. Демків, на 
регіональному – І. Терон, М. Лесечко, О. Сидорчук, О. Єрмакова, на мікрорівні – А. Баланда, 
В. Надрага, О. Убейволк, Ю. Мішин. 

Незважаючи на значну кількість праць в цій сфері, наукові дослідження щодо 
методичних підходів до виміру соціального капіталу тривають. 

На сьогоднішній день найбільш розповсюдженим джерелом інформації щодо стану 
соціального капіталу є опитування і експертні оцінки. Так, в Україні авторитетні 
дослідження соціального капіталу та його складових здійснює Інститут соціології НАН 
України, Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. 
Потребує ґрунтовного підходу дослідження соціального капіталу підприємств як основної 
ланки розвитку економіки країни. 
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На оцінку соціального капіталу підприємства впливають різноманітні фактори. Так, 
російський вчений А. Ланцман, вивчаючи вплив соціального капіталу на підвищення 
ефективності управлінської діяльності, зазначає на, що «соціальний капітал визначається як 
набір неформальних цінностей або норм, які розділяються членами групи і які роблять 
можливою співпрацю в межах цієї групи» [1, с. 12]. 

Науковець-економіст з проблем мотивації праці М. Семикіна відмічає, що «в 
мінливих ринкових умовах реалізація будь-якого управлінського рішення у сфері праці, 
досягнення цілей організації і особистих цілей працівника, вагомих трудових результатів не 
може не залежати від національного трудового менталітету людей, який визначально 
впливає на різноманітні мотиви у сфері праці, ціннісні орієнтації, типи трудової поведінки на 
ринку праці, а значить – і на кінцеві результати індивідуальної і суспільної праці» [2, с. 85–
86]. Тобто, ефективність функціонування будь-якої організації залежить не лише від 
людського і економічного капіталу, але і від інших чинників, що виявляють себе як 
соціальний капітал компанії. 

Соціальний капітал має свою історико-культурну специфіку формування і прояву. 
Вимір соціального капіталу необхідно визначати виходячи з трактування цієї категорії. Так, 
литовські вчені І. Мачеринскене та ін., досліджуючи різні концепції соціального капіталу, 
визначають його як «усвідомлене використання суб’єкта – індивіда, організації, соціальної 
групи, всього суспільства – соціальними мережами, які завдяки довірі, спільним нормам та 
правилам стають засобом досягнення цілей. Для формування соціального капіталу необхідні 
три основні елементи – соціальні мережі, спільні норми, переконання та довіра – які завдяки 
загальновизнаним правилам створюють специфічну форму капіталу» [3, с. 38]. 

Російський дослідник соціального капіталу як фактору добробуту М. Грейбил 
наголошує на тому, що «соціальний капітал є притаманним соціальним відносинам» [4, 
с. 18]. Він розглядає соціальний капітал як зв’язки, а також визнані норми, цінності та 
порозуміння, що сприяє взаємодії всередині або між групами [4]. Враховуючи визначення 
соціального капіталу при його вимірі потрібно враховувати ефективність використання 
зв’язків між членами організацій. 

Американський вчений С. Геббей та нідерландський дослідник Р. Ліндерс вказують 
на складність виміру соціального капіталу організації та стверджують, що «соціальний 
капітал можна розглядати як підмножину вивчення соціальних мереж» [5, с. 4]. Але вони 
зазначають, що відсутність соціальної структури виключає наявність соціального капіталу та 
«соціальна структура, що забезпечує соціальний капітал в даний час, не обов’язково це буде 
робити в майбутньому. Соціальна структура, яка необхідна для підтримки соціального 
капіталу, може змінитися в операціях, діяльності та умовах і стати більш-менш складною» 
[5, с. 8] 

За твердженням російського вченого А. Ланцман вимір соціального капіталу є 
«надзвичайно складною задачею. Соціальний капітал вимірюється дещо новаторськими 
шляхами, хоча по деяким причинам отримання єдино «правильного» значення ймовірно 
неможливо» [1, с. 17]. Дослідник вважає, що «найбільш широко використовуваними 
вимірниками соціального капіталу слугують довіра та рівень залученості та взаємодії в 
процесі всередині групової або соціальної діяльності» [1, с. 17]. 

Один із засновників теорії «соціального капіталу» П. Бурдьє вважає, що «обсяг 
соціального капіталу, який має в розпорядженні даний агент, залежить від розміру мережі 
зв’язків, які він може ефективно мобілізувати, та від обсягу капіталу (економічного, 
культурного або символічного), яким, в свою чергу, володіє кожен із тих, з ким він 
пов’язаний» [6, с. 66]. Поділяючи думку П. Бурдьє про ефективність соціального капіталу 
такі науковці, як В. Радаєв, А. Ланцман, М. Горожанкіна та ін. вважають, що соціальний 
капітал, як і будь-який інший може приносити нову додану вартість. Відповідно і вимір 
соціального капіталу необхідно проводити, враховуючи цю особливість. А. Ланцман 
пропонує оцінювати соціальні зв’язки роботодавців і підлеглих. «Соціальні зв’язки індивіда 
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можуть сприйматися організацією як деякі сертифікати або соціальні гарантії, що 
забезпечують доступ до певних соціальних ресурсів» [1, с. 22]. 

Таким чином, соціальний капітал підприємства має як внутрішній, так і зовнішній 
прояв. Оцінка соціального капіталу підприємства як суб’єкта економічних відносин 
(зовнішній прояв) визначається кількістю зовнішніх зв’язків з іншими підприємствами або 
мережею, в якій підприємство приймає участь. Ефективність використання цієї мережі і буде 
визначати ефективність прояву соціального капіталу. Оцінка мережі передбачає, перш за все, 
врахування економічних вигід від участі у мережі. Але мережу створюють люди, які 
працюють на підприємстві. Тобто соціальним капіталом володіє персонал підприємства і 
завдяки їхнім зв’язкам користь отримує і роботодавець. Від людського капіталу працівників 
(знань, кваліфікації) залежить і розвиток соціальних відносин. З точки зору нарощування і 
прояву соціального капіталу, працівники презентують економічному середовищу саме 
підприємство. Цінність працівника як джерела соціального капіталу проявляється в багатьох 
аспектах – це рівень ділової етики, відповідальність у справах, кваліфікованість і надійність 
у стосунках. Ділова репутація підприємства складається із ділових репутацій співробітників, 
які і формують «обличчя» підприємства, а в кінцевому підсумку – і соціальний капітал 
організації. Зовнішній прояв соціального капіталу підприємства необхідно вимірювати за 
такими параметрами як ефективність мережі, рівень тразакційних витрат, час на укладання 
договорів, ефективність вирішення спірних ситуацій з партнерами, рівень бюрократизації у 
стосунках, розгалуженість мережі. 

Вимір соціального капіталу всередині підприємства (як внутрішній прояв соціального 
капіталу) необхідно здійснювати на основі таких взаємопов’язаних показників, як: рівень 
довіри до колег і між підрозділами підприємства; рівень довіри до керівництва і до 
підлеглих; рівень демократизації роботи; рівень творчої, інноваційної складової в роботі; 
рівень патерналізму на підприємстві; рівень відповідальності за наслідки діяльності; рівень 
відчуття справедливості у вирішенні проблемних питань; рівень відчуття справедливості при 
розподілі винагороди за працю; участь у неформальних групах, суспільних або благодійних 
заходах; рівень сподівання на допомогу колег. 

Оцінка соціального капіталу підприємств має стати основою для: 
1) модернізації соціально-трудових відносин в трудовому колективі, спрямована на 

посилення мотивації до інновативної праці та підвищення продуктивності праці; 
2) визначення соціально-економічного ефекту від нарощування соціального капіталу 

трудового колективу; 
3) покращення взаємодії між членами трудового колективу і посилення їх 

відповідальності за результати праці. 
4) нарощування економічних зв’язків підприємства з контрагентами; 
5) стимулювання до дотримання ділової етики та покращення ділової репутації; 
6) прозорість і довіра в роботі з партнерами; 
7) створення сприятливих умов до посилення кооперації; 
8) створення сприятливої економічної атмосфери в суспільстві. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Досліджено стан і тенденції розвитку галузі сільського господарства та сільськогосподарських 
підприємств зокрема. Визначено можливі напрями стратегічного розвитку сільськогосподарських 
підприємств шляхом використання створених державою сприятливих умов і можливостей господарювання в 
аграрній сфері та економіці в цілому, а також запровадження ефективної системи стратегічного управління. 
Розглянуто перспективні напрями розвитку аграрного сектора економіки, які становлять основу державних 
та регіональних програм розвитку. 

Ключові слова: Стратегічний розвиток, сільське господарство, сільськогосподарське підприємство, 
перспективні напрями розвитку, стратегічне управління. 

 

The state and trends of development of agriculture and agricultural enterprises are investigated. The possible 
directions of strategic development of agricultural enterprises through the use of created by state favorable conditions 
and opportunities in agricultural sector and the the economy in general, as well as introduction of effective strategic 
management system are determined. Perspective directions of development of agricultural sector, which form the basis 
of national and regional development programs are considered. 

Key words: strategic development, agriculture, agricultural enterprise, perspective directions of development, 
strategic management. 
 

На сучасному етапі розвитку економіки України суттєво зростає  
роль галузі сільського господарства як однієї з найбільш важливих та перспективних. Саме 
тому актуальним завданням подальшого розвитку економіки є проведення якісних 
перетворень, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом створення 
сприятливих умов розвитку сільськогосподарських підприємств. 

В останні роки сільське господарство досягло стабільної позитивної динаміки і все 
більше нарощує виробництво сільськогосподарської продукції. Подальший розвиток галузі, 
що є однією з найбільш важливих в економіці України, потребує якісних перетворень, 
спроможних забезпечити підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського 
виробництва та продовольчу безпеку держави [4, с. 3]. 

На сьогодні в Україні склались чіткі тенденції розвитку галузі сільського 
господарства. Проте все ще існує багато проблем, які не дозволяють реалізувати весь її 
потенціал. Сільське господарство в структурі валової доданої вартості за ІІ квартал 2014 
року займає 5,9 %. У товарній структурі експорту за січень-серпень 2014 року на продукцію 
АПК та харчової промисловості припадає 28 % проти 24,5 % у січні-серпні 2013 р. Рівень 
середньої заробітної плати у сільському господарстві за вересень 2014 року сягав 2785 грн, 
що на 20,5 % більше рівня відповідного періоду 2013 року, однак на 20 % нижче середнього 
рівня по економіці. 

Обсяг продукції сільського господарства за січень-жовтень 2014 року становив 287,4 
млрд. грн, що на 7,5 % більше відповідного періоду 2013 року. При цьому продукції 
тваринництва було вироблено за видами продукції: м’яса (реалізація худоби та птиці на забій 
у живій вазі) – 2614,4 тис. т, молока – 9788,1 тис. т, яєць – 17292,2 млн. шт., що на 9,8; 1,1 та  
3, 8 % більше відповідного періоду минулого року. 

Станом на 1 жовтня 2014 року намолочено 43,5 млн. т зерна (у початково 
оприбуткованій вазі); накопано 23,3 млн. т картоплі; зібрано 7,6 млн. т овочів відкритого 
ґрунту та 1,6 млн. т плодів та ягід. Приріст, зниження (-) виробництва основних 
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сільськогосподарських культур у розрахунку до  відповідної дати 2013 року склав відповідно 
15,0; 9,4; 7,1 та -7,8 %. При майже незмінюваній зібраній площі рівень урожайності зерна, 
картоплі та овочів відкритого ґрунту зріс за рік на 4,7; 17 і 11 % і станом на 1 жовтня 2014 
року сягав 38,2; 176 і 191 ц і лише для овочів відкритого ґрунту рівень урожайності знизився 
на 7,7 ц і становив 101,4 ц. Тенденції розвитку прослідковуємо також і для 
сільськогосподарських підприємств. Так, індекси обсягу сільськогосподарського 
виробництва у сільськогогосподарських підприємствах у 2013 р. до попереднього року 
зросли для продукції сільського господарства на 27,4 %, для продукції рослинництва на 36,5 
% і для продукції тваринництва на 1,1 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва у 
сільськогосподарських підприємствах, % до попереднього року 

Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України [6] 
За останні десять років значно зросла продуктивність праці в сільськогосподарських 

підприємствах – більш, ніж у 5 разів (рис. 2). 
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Рис. 2. Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах на 1 зайнятого  в 
сільськогосподарському виробництві, у постійних цінах 2010 року; грн. 

Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України [6] 
 

Рівень рентабельності у 2013 р., порівняно із 2003 р., зріс, однак за останні три роки 
прослідковується тенденція до його зниження (рис. 3). 
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Рис. 3. Рентабельність сільськогосподарського виробництва, % 
Джерело: побудовано за даними Державного комітету статистики України [6] 
 

Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств можливий шляхом 
використання створених державою сприятливих умов і можливостей господарювання в 
аграрній сфері та економіці в цілому, а також запровадження ефективної системи 
стратегічного управління сільськогосподарських підприємств, спрямованої на використання 
таких сприятливих умов і можливостей, реалізації стратегічного потенціалу, адекватного 
вимогам зовнішнього середовища, та формування стійких конкурентних переваг і 
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в 
умовах динамічного конкурентного середовища. 

Запровадження ефективної системи стратегічного управління сільськогосподарських 
підприємств дозволяє раціонально визначати стартегічні напрями розвитку підприємств; 
проводити глибокий стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, рівня 
конкурентоспроможності стратегічного потенціалу підприємства; виявляти наявні та 
формувати і розвивати нові конкурентні переваги; розробляти конкурентоспроможний 
портфель стратегій підприємства, адекватний вимогам середовища діяльності підприємства; 
будувати дієві механізми реалізації портфеля стратегій; здійснювати постійний моніторинг і 
контроль системи стратегічного управління; підтримувати якісний зворотний зв’язок, 
неперервність процесу стратегічного управління; досягати синергетичного ефекту, 
самоорганізації усіх підсистем підприємства як відкритої соціально-економічної системи; 
швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища та виробляти гнучкість у пристосуванні 
до них, що в кінцевому результаті забезпечує високий рівень конкурентоспроможності 
підприємства та гарантує останньому успіх на ринку. 

Стратегічно орієнтоване сільськогосподарське підприємство при здійсненні своєї 
діяльності повинно враховувати можливості та загрози зовнішнього середовища, об’єктивні 
та суб’єктивні галузеві особливості і  стратегічний потенціал підприємства. Це дозволяє 
створювати необхідні передумови для формування та реалізації конкурентоспроможного 
портфеля стратегій і забезпечення довгострокової конкурентоспроможності. 

Можливості і загрози зовнішнього середовища характеризуються впливом групи 
факторів [7, 37-42]: стан економіки та ринків, політико-інституційні фактори, структурні 
тенденції, науково-технічні тенденції, природно-екологічна складова, тенденції ресурсного 
забезпечення, тенденції ресурсного забезпечення, демографічні тенденції, соціально-
культурна складова, несподіванки стратегічного характеру і можливі «горизонти» 
стратегічного планування, міжнародне середовище.  

Однак, вагомий вплив на діяльність сільськогосподарських підприємств здійснюють 
саме галузеві особливості діяльності сільськогосподарських підприємств, які  передбачають 
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систему об’єктивних і суб’єктивні факторів впливу. До об’єктивних факторів належать [2, с. 
26]: неконтрольований вплив природо-кліматичних умов на сільське господарство; 
сезонність виробництва; тривалий часовий інтервал між періодами понесення витрат та 
отриманням доходу; використання у виробничому процесі частини продукції власного 
виробництва; різні терміни зберігання та умови реалізації продукції; використання як засобів 
та предметів праці живих організмів; використання землі як одного з ресурсів виробництва.  

У свою чергу суб’єктивні фактори відносно можна поділити на дві групи. Перша 
група охоплює фактори, що не залежать від товаровиробників. Вони формуються 
державними органами управління, в тому числі й регіональними (обласними, міськими, 
селищними). Це цінова, кредитна та податкова системи, політика державної підтримки 
галузі, регулювання відносин власності, розвиток науки тощо. Друга група факторів 
залежить від самого товаровиробника, а також від політики місцевих органів 
самоврядування, направленої на розвиток аграрного сектору району. Це способи ведення 
землеробства, рослинництва, тваринництва, застосування прогресивних технологій, 
високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, розвиток інфраструктури 
і матеріально-технічної бази та ін. Можливі також регіональні та територіальні державні 
програми, направлені на підтримку бюджетними засобами і ресурсами окремих регіонів з 
несприятливими для ведення сільського господарства природними умовами [1, с. 35-36]. 

 Галузеві особливості діяльності та фактори зовнішнього середовища тісно 
взаємопов’язані, що зумовлено взаємозалежністю процесів у галузі сільського господарства і 
в економіці в цілому. Разом з тим, галузеві особливості мають більший вплив на діяльність 
підприємства, а тому потребують більш детального дослідження.  

На сьогодні фахівцями у галузі сільського господарства систематично розробляються 
пропозиції щодо розвитку аграрного сектора економіки, які становлять основу державних та 
регіональних програм розвитку. Врахування сільськогосподарськими підприємствами таких 
пропозицій є передумовою їх стратегічного розвитку. 

Фахівцями ННЦ «Інститут аграрної економіки України» НААН України розроблені 
основні стратегічні цілі розвитку сільського господарства [4] як високоефективної 
конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках галузі економіки, що 
забезпечує продовольчу безпеку держави, виробництво високоякісної сільськогосподарської 
продукції в обсягах, достатніх для задоволення потреб населення і переробних галузей, та 
надійну економічну основу соціально-економічного розвитку села (табл. 1). 

Фахівцями Інституту стратегічних досліджень обґрунтовано низку заходів, які 
необхідно здійснити з метою розвитку аграрного сектора економіки, а саме: забезпечити 
ефективність внутрішнього ринку та цінового регулювання; сприяти підвищенню 
ефективності та конкурентоспроможності агровиробництва, захисту інтересів вітчизняних 
товаровиробників на зовнішніх ринках; забезпечити цільове спрямування коштів від 
продажу сільгосп-продукції на розвиток аграрного сектору економіки; активізувати 
інвестиційну діяльність у сільськогосподарському виробництві; оновити матеріально-
технічну базу аграрних підприємств; реформувати земельні відносини; підвищити якість 
продуктів харчування і забезпечити їх відповідність міжнародним стандартам; здійснювати 
охорону земель [3, с. 61-62]. 

Для досягнення стратегічних цілей розвитку сільського господарства фахівцями ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» НААН України [4, с. 9-11] передбачаються наступні напрями 
техніко-технологічних та організаційно-економічних перетворень: підвищення 
продуктивності рослинництва і тваринництва; розвиток виробництва альтернативних видів 
енергії у сільському господарстві; забезпечення дохідності сільськогосподарського 
виробництва; забезпечення рівноваги попиту і пропозиції сільського господарства і попиту; 
завершення земельної реформи; розвиток форм господарювання та інтеграції виробництва; 
розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації; техніко-технологічна 
модернізація агропромислового виробництва; розвиток аграрного ринку; формування 
сприятливого фінансово-кредитного середовища; інвестиційне забезпечення реформаційних 
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перетворень; удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку галузі; 
реформування управління аграрним сектором; формування ефективної системи 
інноваційного забезпечення агропромислового виробництва; розвиток сільських територій; 
розвиток зовнішньоекономічної діяльності. 

Таблиця 1 
Стратегічні цілі та індикатори розвитку сільського господарства 

Індикатори розвитку 2010 р. 2015 р. 2020 р. 
Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 

Збільшення обсягів виробництва валової продукції у порівнянних 
цінах 2005 р., млрд.. грн. 100,5 149,5 189,5 
Забезпечення науково обґрунтованого рівня споживання продукції 
на одну особу:  
м'яса, кг (норма споживання – 85,5 (70-101) кг); 
молока, кг (норма споживання – 390);  
яєць, шт. (норма споживання – 285 шт.) 

 
 

52,0 
206,4 

290 

 
 

76,7 
281 
300 

 
 

91,1 
380 
300 

Розширення виробництва органічної продукції 
Збільшення площ сільськогосподарських угідь, сертифікованих 
відповідно до органічних стандартів, %  

0,7 5 7 

Зростання частки органічної продукції у відсотках до валової 
продукції, % 

5 7 10 

Збільшення експорту сільськогосподарської продукції 
Збільшення обсягу експорту продукції АПК в цілому, млрд.. дол., у 
т. ч.: 
зерна, тис. тонн,  
м’яса, тис. тонн,  
молока, тис. тонн 

11,9 
14239 

48 
956 

17,5 
28900 
84,9 
1165 

34 
33500 

506 3462 
Підвищення дохідності сільськогосподарського виробництва 

Збільшення валової доданої вартості (ВДВ), створеної у сільському 
господарстві, млрд грн  42,9 86,5 122,1 

Збільшення норми прибутку сільськогосподарських підприємств, % 4,1 
не менше 

15 
не менше 

15 
Підвищення продуктивності та оплати праці в сільському господарстві 

Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві  у 2 рази у 2 рази 
Зростання рівня оплати праці в сільськогосподарських 
підприємствах до середнього по економіці держави 

середній 
рівень по 
економіці 

середній 
рівень по 
економіці 

середній 
рівень по 
економіці 

Джерело: побудовано за даними [5] 
 

Відповідно до означених напрямів розвитку галузі сільського господарства фахівцями 
визначені конкретні заходи та індикатори розвитку, розраховані прогнозовані показники на 
період до 2020 р. 

На сьогодні розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р 
схвалено Стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, спрямовану 
на формування ефективного, соціально спрямованого аграрного сектору економіки, що повинен 
задовольнити потреби внутрішнього ринку і забезпечити провідні позиції у світі на основі 
багатоукладності та пріоритетності підтримки господарств, власники яких проживають у 
сільській місцевості, поєднують право на землю із працею на ній, а також власні економічні 
інтереси із соціальною відповідальністю перед громадою. 

Цільові орієнтири реалізації Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 
2020 року представлені на рис. 4. 

Пріоритетними напрямами досягнення стратегічних цілей є наступні: забезпечення 
продовольчої безпеки держави шляхом формування стратегічних продовольчих 
запасів, збільшення обсягів виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції з 
урахуванням вимог до забезпечення продовольчої безпеки держави та можливості реалізації 
її експортного потенціалу; забезпечення якості та безпечності харчових продуктів; створення 
системи логістики; проведення моніторингу ринку с.-г. продукції; реагування на ринкові 
ризики; регулювання земельних відносин; удосконалення фінансової політики у результаті 
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створення прозорих інструментів системи оподаткування аграрного сектору; забезпечення 
стабільної системи державної підтримки аграрного сектору шляхом запровадження 
середньострокового бюджетного планування; реалізація фінансово-кредитної політики 
шляхом створення дієвої системи земельної іпотеки та розвитку системи кредитного 
забезпечення аграрного сектору; удосконалення регуляторної політики в аграрному секторі у 
результаті; удосконалення технічного регулювання; регулювання ринків; зниження ринкових 
ризиків у результаті урізноманітнення ринкових інструментів; забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняної сільсько-господарської продукції шляхом створення 
мотивації до технологічного переоснащення і модернізації галузей аграрного 
виробництва; сприяння розвитку органічного землеробства.  

 

 
Рис. 4. Цільові орієнтири реалізації Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на 

період до 2020 року 
Джерело: побудовано за даними [5] 
 

Отже, пріоритетним напрямом розвитку сільськогосподарських підприємств на 
сучасному етапі розвитку економіки має стати використання створених державою 
сприятливих умов і можливостей господарювання в аграрній сфері та економіці в цілому, а 
також запровадження ефективної системи стратегічного управління з дотриманням науково 
обґрунтованих показників зростання та в рамках діючих державних і регіональних програм 
розвитку. 

 

Література: 
1. Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених, викладачів та студентів 18-
19 жовтня 2012 р. – Херсон : ФОП Гринь Д.С., 2012. – 204 с. 

2. Мискін Ю. І. Галузеві особливості діяльності сільськогосподарських підприємств та їх вплив на 
аналітичне забезпечення менеджменту / Мискін Ю. І. // Збірник наукових праць Національного 
університету державної податкової служби України. – 2011. –№ 1. – с. 316-327.  

3. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України: аналіт. 
доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 104 с. 

4. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. 
Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с. 

5. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до  
2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
17 жовтня 2013 р. № 806-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80#n7. 

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
7. Шершньова З. Є. Стратегічне управління:  Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 

699 с. 
 

Цільові орієнтири реалізації Стратегії

Макроекономічні показники 
розвитку галузі: 

- збільшення до 2020 р. 
порівняно з 2012 р. обсягу 
валової сільськогосподарської 
продукції у 1,3 раза; 

- збільшення щороку обсягів 
експорту вітчизняної сільсько-
господарської продукції на  
3-4 відсотки; 

- зростання розміру середньо-
місячної заробітної плати 
працівників сільського госпо-
дарства до середнього за 
галузями економіки 

Забезпечення 
продовольчої безпеки: 

- пропонування 
основних видів 
вітчизняної сільсько-
господарської продукції 
(зерна, молока, м’яса, 
цукру, яєць, олії 
соняшникової, овочів) 
на рівні не менш як 
80 відсотків попиту 
внутрішнього ринку 

Забезпечення конкуренто-
спроможності вітчизняної 
сільськогосподарської продукції: 

- зменшення щороку витрат 
енергетичних ресурсів на 1 тонну 
виробленої продукції в середньому на 
1-2 відсотки; 

- створення та функціонування 
саморегулівних організацій у всіх 
галузях сільського господарства; 

- збільшення щороку на 1 відсоток 
питомої ваги сільсько-господарської 
продукції, що реалізується за довго-
строковими контрактами, у 
загальному обсязі її реалізації

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80#n7�
http://www.ukrstat.gov.ua/�
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КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

In the article investigates the problem of the quality of production under market globalization conditions. Is 
studied the system of controlling within the framework of management of enterprise, also, in the system of management 
of the quality of production at the industrial enterprises. 

Кeywords: controlling, control, the quality of production, industrial enterprise, operational controlling. 
 

В статье рассмотрены вопросы проблемы качества продукции в условиях глобализации рынка. 
Изучена система контроллинга в рамках управления предприятием и в системе управления качеством 
продукции на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: контроллинг, управление, качество продукции, промышленное предприятие, 
оперативный контроллинг. 

 

Качество продукции и услуг является одним из важнейших факторов успешной 
деятельности любого предприятия как составляющая внутриорганизационного менеджмента 
и залог достижения и поддержания эффективности деятельности его социальной 
организации. Ученые, специалисты, руководители организаций и государственные деятели 
сходятся во мнении, что в ХХІ столетии качество будет ведущей категорией во всех 
проявлениях общественной жизни – в продукции, в услугах, в труде, окружающей среде и в 
жизни в целом. Опыт мирового сообщества свидетельствует, что в условиях открытой 
экономики значение приобретают факторы, обуславливающие возможность достижения и 
обеспечения качества продукции как необходимого условия выживания 
товаропроизводителей и одновременно критерия результативности хозяйственной 
деятельности. Если ранее потребитель просто желал качества, то теперь он его требует. 
Сегодня обеспечение высокого качества продукции превратилось в магистральное 
направление социально-экономического развития большинства стран мира. 

Современная экономика Украины пребывает в глубоком кризисе, выход из которого 
возможен только через повышение качества, поскольку только качество продукции 
предприятий сделает их конкурентоспособными. Данное исследование посвящено проблеме 
функционирования системы управления качеством продукции на промышленных 
предприятиях и месту в ней контроллинга. 

В настоящее время слово «качество» стало общемировым термином, оно тесно 
связано с нашей жизнью. Через него мы можем сравнить и узнать, как наша жизнь идет, 
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хорошая она или плохая. Ведь люди мечтают о том, что завтрашняя жизнь станет лучше, чем 
сегодняшняя. Поэтому мы должны изучать и обеспечивать «качество», чтобы у нас была 
качественная жизнь. 

С точки зрения философии, качество – это то, что отличает один объект от другого. 
Так как свойств любых объектов бесконечное множество, то все они являются 
разнокачественными [1]. 

В соответствии со стандартом ISO 9000: 1994: качество – совокупность характеристик 
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 
потребности. В соответствии со стандартом ISO 9000: 2000: Качество – степень, с которой 
совокупность собственных характеристик выполняет требование [2, 3]. 

Менеджмент качества стал зарождаться в середине 1960-хгг., до сих пор он еще 
непрерывно развивается и совершенствуется. В 80-хгг. ХХ ст., по мере развития научно-
технического и мирового рынка услуг, подъем уровня культуры и образования с каждым 
днем делает потребителей все более разборчивыми и придирчивыми. Наибольшую 
известность в эти годы получили работы крупнейших американских ученых в области 
качества: А. Фейгенбаума, Ф. Кросби, Дж. Джурана, Э. Деминга.  

Фейгенбаум А. первый ввел понятие всеобщего управления качеством и разработал 
концепцию механизмов такого управления, в основе которой лежит предупреждение 
возможных дефектов продукции и формирование мер по профилактике отклонений от 
заданного качества [4]. 

Кросби Ф. ориентируется на особую роль персонала высшего звена управления. Он 
определяет качество как соответствие установленным требованиям. По мнению Кросби, 
достижение более высокого качества неизбежно снижает затраты [5]. 

Джуран является одним из самых известных американских специалистов в области 
качества. Вместе с Демингом он внес наибольший вклад в развитие подходов к управлению 
качеством в японских фирмах. Джуран основное внимание уделил вопросам роли 
руководства в управление качеством. Он считает, что сокращение стоимости качества – 
ключевая цель любого бизнеса. Деминг является одним из признанных основоположников 
современной концепции управления качества. Он определяет качество продукции услуг как 
качество проекта, качество соответствия требованиям и качество функций сервиса и продаж. 
Деминг считает, что гарантиям выживания, конкурентоспособности и развития любой 
компании является достижение целей улучшения качества [6]. 

В это время появилась серия новых международных стандартов на системы качества –  
стандарты ISO 9000, оказавшие существенное влияние на менеджмент и обеспечение 
качества: ISO 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества»; 
ISO 9001 «Система качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и 
разработке, производстве, монтаже и обслуживании»; ISO 9002 «Система качества. Модель 
для обеспечения качества при производстве и монтаже»; ISO 9003 «Система качества. 
Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испытаниях»; ISO 9004 
«Общее руководство качеством и элементы; система качества. Руководящие указания», а 
также терминологический стандарт ISO 8402.  

В 1994 г. Вышла новая версия этих стандартов, которая расширила в основном 
стандарт ISO 9004-1, ISO 9004-2, ISO 9004-3, ISO 9004-4, большее внимание уделив в них 
вопросам обеспечения качества программных продуктов, обрабатываемым материалам, 
услугам. В 2000 г. Вышла новейшая версия указанных стандартов.  

В это время всеобщий менеджмент качества (TQM) постепенно пришел на смену 
всеобщему управлению качеством (TQC). Если ТQC – это управление качеством с целью 
выполнения установленных требований, то TQM – еще и управление целями и сами 
требования. Система TQM является комплексной системой, ориентированной на постоянное 
улучшение качества, минимизацию производственных затрат и поставку точно в срок. 

Для того, чтобы украинские предприятия могли выйти на мировой рынок со своей 
продукцией, у них должны быть хорошие системы качества, поскольку только продукция 
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высокого качества может быть конкурентоспособной. Эта проблема многогранна и имеет 
политический, социальный, экономический, научно-технический и организационный 
аспекты. В Украине приняты законы, направленные на техническое урегулирование в 
системе качества: «Об аккредитации органов по оценке соответствия» (Закон от 17.05.2001 
№ 2407-III редакция действует с 02.12.2012), «О подтверждении соответствия» (Закон от 
17.05.2001 № 2406-III), «О стандартизации» (Закон от 17.05.2001 № 2408-IIIредакция 
действует с 02.12.2012) и другие. Международные стандарты ISO серии 9000 в Украине, как 
и во многих других странах, приняты как национальные и введены в действие с 1 октября 
2001 года. 

Ученые и специалисты многих стран мира пришли к выводу, что качество продукции 
промышленных предприятий не может быть гарантировано только путем контроля готовой 
продукции. Качество должно обеспечиваться раньше – в процессе изучения потребностей 
рынка, на стадиях проектирования, конструкторских разработок, во время выбора 
поставщиков комплектующих материалов, на всех стадиях производства и во время 
реализации продукции, ее техническом обслуживании у потребителя и утилизации после 
эксплуатации. Такой комплексный подход обеспечивает создание замкнутого процесса, 
который начинается с изучения потребностей рынка и включает в себя все фазы 
совершенствования выпускаемой продукции на основе эффективной системы «обратной 
связи», учитывающей конъюнктуру рынка, при минимальных затратах на обеспечение 
качества [7]. 

Таким образом, проблема обеспечения качества на промышленных предприятиях 
является комплексной, и решать ее традиционными методами, т.е. путем контроля качества 
готовой продукции, практически невозможно. Необходим комплексный, системный подход, 
реализовать который возможно только в рамках системы управления качеством. С нашей 
точки зрения, действенным инструментом, позволяющим значительно повысить 
эффективность системы управления качеством на промышленных предприятиях, является 
контроллинг.  

Контроллинг – относительно новое явление в теории и практике современного 
управления предприятием, которое возникло на пересечении экономического анализа, 
планирования, контроля, управленческого учета и менеджмента. Он переводит управление 
предприятием на качественно новый уровень, интегрируя и направляя деятельность 
различных служб и подразделений предприятия на достижение наиболее важных целей. 
Контроллинг – это своего рода философия управления предприятием, которая базируется на 
количественном анализе и ориентирована на систему стоимостных показателей и планово-
контрольных расчетов. 

Мы предлагаем определять контроллинг как обособленную синтезированную 
(комплексную) систему на предприятии, представляющую собой автоматизированный 
информационный центр для управленческого учета, анализа, планирования, контроля, 
координации и коррекции экономики предприятия. 

Чтобы управлять, координировать, корректировать и контролировать процесс 
качества на промышленном предприятии, контроллинг необходимо внедрять в систему 
управления качеством продукции. Это позволит повысить уровень координирования 
процессов планирования, контроля, учета, анализа и регулирования на предприятии, 
обеспечения его методической и информационной базой. Также контроллинг позволит 
повысить качество управленческих решений и эффективность системы управления в целом. 

Современное развитие контроллинга в мировой практике управления качеством 
происходит в условиях усиления рыночной ориентации предприятия, что приводит к 
возрастанию значения системы управления и качественному перевороту в структурах и 
методах управления как фактора повышения конкурентоспособности предприятия. 

Контроллинг необходимо рассматривать как механизм в системе управления 
качеством продукции промышленных предприятий, который базируется на принципах 
обратной связи и представляет собой систему регулирования, координации, 
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корректирования, управления и контроля за качеством продукции предприятия, учитывая 
современные требования рынка и ориентируясь на потребности потребителя. Такой подход 
дает возможность учитывать разные аспекты процесса контроллинга, рассматривая сущность 
управления качеством продукции сквозь призму исторически оформленных концепций 
контроллинга: ориентация на систему учета, на систему управления и на информационную 
систему предприятия. 

В условиях финансовой нестабильности, острой конкуренции и снижения 
прибыльности предприятий внедрение контроллинга в систему управления качеством 
промышленных предприятий в виде целостной системы является реальным конкурентным 
преимуществом. Мы предлагаем рассматривать систему контроллинга не как систему учета, 
а как практическую концепцию управления качеством, возникновение и необходимость 
внедрения которой обусловлены современными реалиями рыночной экономики: жесткой 
конкурентной борьбой в сфере промышленности, разноплановыми потоками информации, 
наличием альтернативных вариантов решения проблем управления качеством продукции. 
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The article traced the relationship of the wage components. Suggestions for the division of wage components 
on primary and secondary are given in the paper. A new binding element of the main wage components is considered, 
which is tariff regulation. 

Key words: Wages, tariff system, the tariff rate, norming, tariff rates, tariffs, tariff-qualification handbook. 
 

В статті прослідковується зв’язок складових організації оплати праці. Даються пропозиції щодо 
поділу складових оплати праці на основні та допоміжні. Розглядається новий зв’язуючий елемент основних 
складових організації заробітної плати – тарифне нормування. 

Ключові слова: Заробітна плата, тарифна система, тарифний коефіцієнт, нормування, тарифні 
ставки, тарифні сітки,  тарифно-кваліфікаційні довідники. 
  

Організація оплати праці – складний процес, який здійснюється на підприємстві на 
основі розподілу функцій і робіт, нормування праці, тарифної системи, форм і систем оплати 
праці.  Таким чином основними елементами організації оплати праці є:  

- відрядна, погодинна і безтарифна або контрактна форми оплати праці з їх 
системами; 

- нормування праці з цілою гамою норм в залежності від категорій виробничо-
промислового персоналу підприємства; 

- тарифна система, яка включає в себе тарифно-кваліфікаційні довідники, тарифні 
сітки, районні коефіцієнти, тарифні розряди, тарифні ставки. 

В сучасних ринкових умовах виникає потреба і в певних структурних змінах і 
доповненнях щодо елементів організації оплати праці. На нашу думку до існуючих трьох 
основних елементів слід ввести два допоміжні – це систему преміювання і систему доплат та 
надбавок до заробітної плати. 

Питанню організації заробітної плати вітчизняними економістами присвячено багато 
праць і приділено багато уваги. Зокрема у роботах Й. Даньківа, Г.Завіновської, А.Калини, 
А.Курмінського, В.Мікловди, М.Остап’юка, М.Погорелова, І.Соломенко та ін. Незважаючи 
на вирішення цілого ряду проблем з цього питання, не розглядався досі аспект більш тісного 
взаємозв’язку між елементами організації заробітної плати. Тому за мету нашої роботи 
автори поставили більш тісніше зв’язати ці елементи шляхом вирішення проблеми 
тарифного нормування заробітної плати як фактора росту тарифу в структурі заробітної 
плати . 

Виклад основного матеріалу. 
Найбільш важливою складовою організації оплати праці є тарифна система, яка 

використовується для розподілу робіт в залежності від складності їх виконання і робітників 
за кваліфікацією. Вона лежить в основі формування і регулювання (диференціювання) 
заробітної плати. Тарифна система, як відомо, це сукупність складових, до яких відносять: 
тарифні сітки, тарифні ставки робітників і тарифно-кваліфікаційні довідники характеристик 
робіт і професій робітників; схеми посадових окладів керівників, і т.п. і службовців. Вона 
доповнюється різноманітними надбавками і доплатами до тарифних ставок і посадових 
окладів, які встановлюються з метою стимулювання якісних показників роботи, що 
перевищують передбачені кваліфікаційними вимогами. До них відносять всі надбавки і 
доплати, які автори статті не безпідставно, включили в склад допоміжних складових 
організації оплати праці, а саме: надбавки і доплати пов’язані з суміщенням професій і посад, 
виконання додаткових об’ємів робіт меншою кількістю робітників, багатоверстатне 
обслуговування, висока професійна майстерність, робота з перевищенням звичайних вимог і 
умов і т.п. 

В даний час в більшості галузей промисловості України діє 6-ти розрядна сітка з 
співвідношенням тарифів 1 і 6 розрядів 1:1,8. Пропонується на великих роботах і роботах з 
шкідливими умовами праці підвищувати коефіцієнт кожного розряду на 0,1, а на роботах з 
особливо важкими умовами праці – на 0.2. 

При цьому пропонується співвідношення між мінімальною і максимальною тарифною 
заробітною платою встановлювати як 1:3.5. В галузях, на які розповсюджується дія 6-ти 
розрядної сітки, згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.93. №74, тарифні 
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коефіцієнти встановлюються галузевими тарифними угодами. За тарифними сітками 
здійснюється оплата праці робітників в залежності від кваліфікаційного рівня робіт і 
кваліфікації виконавців. В якості прикладу в табл.1 наведені розряди, годинні тарифні ставки 
і тарифні коефіцієнти. 

Таблиця 1  
Розряди, годинні тарифні ставки і тарифні коефіцієнти 

Розряди Робітники – відрядники, зайняті на 
роботах з нормальними умовами 

праці 
I II III IV V VI 

Тарифні коефіцієнти 1.00 1.06 1.16 1.32 1.54 1.90 

Тарифні ставки (грн.) 10 10.60 11.60 13.20 15.40 18.00 
 

Тарифні сітки, таким чином, представляють собою сукупність тарифних 
(кваліфікаційних) розрядів і тарифних коефіцієнтів. Тарифний розряд – це показник 
кваліфікації робітника і рівня робіт. Тарифний коефіцієнт показує  в скільки разів оплата 
робітника, віднесена до даного розряду, перевищує оплату робіт віднесених до першого 
розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду дорівнює одиниці. Ріст тарифного 
коефіцієнта наступних після першого розряду є не що іншим як стимулом підвищення 
кваліфікації робітників. 

Поряд з індивідуальними тарифними коефіцієнтами, розрядами і ставками на 
підприємстві, з метою покращення організації оплати праці, і організації виробництва в 
цілому, доцільно періодично визначати  середню кваліфікацію групи робітників або середню 
кваліфікацію робіт, середні тарифні коефіцієнти, середній тарифний розряд і середню 
тарифну ставку. 

Якщо на підприємстві застосовується єдина тарифна сітка і відомі єдині тарифні 
розряди робіт і робітників, тоді середній тарифний коефіцієнт групи робітників визначається 
як середнє арифметичне тарифних коефіцієнтів, але зважених на кількості робітників в 
кожному розряді. Середній коефіцієнт робіт, на нашу думку, слід визначати також як середнє 
арифметичне тарифних коефіцієнтів, але вже зважене за трудомісткістю робіт кожного 
розряду. Це перший етап тарифного нормування заробітної плати. Виходячи з 
вищенаведеного, визначаємо формули середнього тарифного коефіцієнта робітників (Кс) і 
робіт (К′ c) за нашою методикою: 

 
Кс = ∑ К Ч р_ ;                               К′с = ∑  КГ__   ,                  (1) 
      ∑ Чр                                                 ∑ Г 
 
де ∑ КЧр – загальна чисельність, приведена до робітників першого розряду; 
     ∑  Чр   - загальна чисельність робітників; 
     ∑ КГ   -  сумарна трудомісткість робіт в нормо-годинах, приведена до першого  

розряду; 
     ∑ Г     - сумарна трудомісткість робіт в нормо-годинах. 
Користуючись тарифними коефіцієнтами (табл.1),  проведемо практичний розрахунок 

Кс і К′с. Наприклад на підприємстві в одному із цехів працює 90 робітників, в т.ч. 20 чол. 
другого розряду, 30 чол. третього розряду і 40 чол. четвертого розряду. В тому ж цеху 
сумарна трудомісткість робіт складає 90 000 нормо-годин, з яких роботи другого розряду – 
10 000 нормо-годин, третього – 30 000 нормо-годин, четвертого – 50 000 нормо-годин. 
Звідси: 

Кс = 1,06 х 20 + 1,16 х 30 + 1,32 х 40_ = 1,21 ; 
                                 90 
К′с = 1,06 х 10000 + 1,16 х 30000 + 1,32 х 50000_  = 1,23 . 
                                90000 
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Таким чином, можна зробити висновок, що середній тарифний коефіцієнт робіт в 
даному цеху підприємства вище середнього тарифного коефіцієнта робітників на 0,02 (1,23 – 
1,21) . Це в свою чергу вимагає перегляду розрядів робітників в цеху в сторону їх 
збільшення.  

В тому випадку, коли відомі: єдина тарифна ставка, тарифні розряди робітників 
(робіт) та їх чисельність, тоді на їх основі проводиться розрахунок середнього тарифного 
розряду, виходячи з якого середні тарифні коефіцієнти робітників та  робіт пропонується 
розраховувати за наступними формулами: 

 

Кс= К1 + (К2 – К1) х (Р2 – Р1) ; 
 
К′с= К2 – (К2 – К1) х (Р3 – Р2) , 
 

де    К1 – тарифний коефіцієнт, який відповідає одному з двох суміжних розрядів 
тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд; 

       К2 – тарифний коефіцієнт, який відповідає більшому з двох суміжних розрядів 
тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній розряд; 

       Р1 – менший з двох середніх розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться 
відомий середній розряд; 

       Р2 – середній тарифний розряд робітників (робіт); 
       Р3 – більший з двох суміжних розрядів тарифної сітки, між якими знаходиться 

відомий середній тарифний розряд. 
Наприклад, на дільниці механічного цеху тарифний середній розряд робітників 

складає 3,85. Користуючись даними таблиці 1 розрахуємо Кс і К′с. 
Кс = 1.06 + (1.32 – 1.06) х (3.85 – 3) = 1.280; 
 
К′с = 1.32 – (1.32 – 1.06) х (4.00 – 3.85) = 1.280. 
В даному випадку маємо повну відповідність тарифних коефіцієнтів робітників і 

робіт, що не потребує заходів щодо тарифікування робіт і робітників. 
Середній тарифний коефіцієнт (Кс) можна вирахувати через середній розряд 

робітників, а дальше через середню тарифну ставку. Використаємо відомі нам формули: 
             6 
             ∑   
Рс =      і=1   Рі Чі    ,                                                            (2) 
                       Чр 
  
де       Рс – середній розряд робітників (дільниця, бригада, цех);  
           Рі – розряд робітників (1-6); 
           Чі – чисельність робітників і-го розряду; 
           Чр – чисельність робітників (дільниця, бригада, цех) 
 Наприклад середній розряд вже відомий нам 3,85. Тоді середня годинна 

тарифна ставка Тср 3,85 визначається за формулою Тср 3,85 = С3 + 0,85 (С4 – С3). 
Використовуючи дані  таблиці 1, знаходимо середню тарифну ставку: 
С3,85 = 11.60 + 0,85 (13.20 – 11.60) = 12.96 
Середній тарифний коефіцієнт за цим методом визначається за формулою:  
    Кс =  Т ср  ,                                                                               (3) 
                Т1 

де Т ср – середня тарифна ставка оплати робітників; 
     Т1 -  тарифна ставка першого розряду. 
В нашому прикладі  Кс = 12,96_    = 1,296. 
                                              10 
Якщо відомий середній тарифний коефіцієнт, тоді середній тарифний розряд 

пропонуємо розраховувати за наступною методикою: 
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Рср= Р׀ + Кс - К׀_,    або  Рاср = Р3 –   К2 – Кс_  ,                     (4) 
               К2 – К׀                                  К2 – К׀ 
 
де  Рср і Рاср – відповідно середній тарифний розряд робітників і робіт; 
      Р׀ , Р3    - тарифні розряди, між якими знаходиться відомий тарифний коефіцієнт. 
 Наприклад, на дільниці цеху тарифний коефіцієнт складає 1,21, який лежить в 

площині між 3 і 4 розрядом (див. табл. 1). Розрахуємо середній тарифний розряд робітників і 
робіт 

Рср= 3 + 1,21 – 1,06  = 3,6 , 
               1,32 – 1,06 
 
Рاср = 4 – 1,32 – 1,21  = 3,6 . 
                 1,32 – 1,06 
 В тих випадках, коли відомі тарифні ставки оплати робітників (робіт), тоді їх 

середня тарифна ставка розраховується за нашою методикою, як середня арифметична з 
тарифних ставок, зважених по кількості робітників (трудомісткості), що мають одинакові 
тарифні ставки за наступними формулами: 

 
Тср = _∑_ТЧр  ,         Тاср =  _∑_ТТр   ,                                    (5) 
           ∑ Чр                              ∑ р 
 
де   Тср і Т اср – відповідно середня тарифна ставка оплати праці робітників і робіт; 
         Т – тарифні ставки оплати праці; 
         ∑Тр     - трудомісткість відрядних робіт; 
         ∑ ТЧр – сума тарифних ставок всіх робітників; 
         ∑ ТТр – сума оплати всіх робіт. 
Якщо тарифні ставки оплати праці робітників або робіт невідомі,  пропонуємо 

середню тарифну ставку вирахувати наступним способом: 
 
                                       Тср = Т׀ х Кс  ,                           (6) 
де  Т׀  - тарифна ставка першого розряду даної групи робітників або робіт; 
      Кс – середній тарифний коефіцієнт даної групи робітників або робіт. 
 В нашому прикладі (вик. табл. 1) Тср = 10 х 1,296 = 12,96. 
Висновки. 
Оплата за тарифом – основа державного регулювання оплати праці, яка відповідно 

повинна бути і основою заробітної плати, однак починаючи з 1990 року спостерігається 
стійка тенденція скорочення долі цієї частини заробітної плати. 

В останній час повстає питання про відродження ролі тарифу, однак це пов’язано з 
великими затратами, які  пов’язані з уточненням  і доповненням елементів тарифної системи 
з врахуванням змін, які пройшли за останні роки в переліку професій, в їх функціях і в 
вимогах до окремих професій. В зв’язку з цим в автори статті пропонують зробити вплив на 
дану ситуацію не ззовні, тобто з державної позиції, а з внутрішньої позиції – шляхом 
розробки на підприємствах методики тарифного нормування заробітної плати, яку 
пропонуємо в даній статті. Звичайно доля тарифу в заробітній платі повинна зростати, але 
практично вона ніколи не буде стовідсотковою. Тому на підприємствах пропонуємо до трьох 
основних елементів організації оплати праці – нормування праці, тарифної системи, форм і 
систем оплати праці, які формують її основну частину – тариф, включити надбавки, доплати 
та премії, які складають перемінну частину заробітної плати. 
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Досліджено сучасні тенденції інтеграційних процесів в цукрової галузі України. Визначені основні 
проблеми пов’язані з розширенням вертикальної інтеграції між підприємствами цукрової галузі 
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Цукрова галузь України є склaдною динaмічною системою, в якій всі функціонaльно і 
оргaнізaційно взaємопов’язaні лaнки єдиного теxнологічного процесу, яки є територіально 
наближеними і об'єднаними послідовно в часі, у відповідності до технологічної 
послідовності процесів з виробницта цукру й інших продуктів переробки цукрового буряку 
мaють взaємодіяти по досягненню єдиної кінцевої мети - продовольчого зaбезпечення 
населення і підприємств xaрчової промисловості вітчизняним буряковим цукром у 
необхідному обсязі. Саме тому, сучасний стан галузі, тенденції і проблеми її 
функціонування, вимагають додаткового вивчення можливих напрямів розвитку 
конкурентоспроможності підприємств галузі. 

Розглядаючи стан виробництва цукрових буряків, слід відмітити, що криза у галузі (1996-
2002 рр.), низька ефективність управління й відсутність державного контролю за 
виробництвом власного насіння цукрових буряків, вирощуванням коренеплодів та їх 
переробкою призвели до того, що відбувся занепад всього цукробурякового підкомплексу 
країни (табл. 1). Як свідчать результати досліджень, цукрова галузь України, протягом 
останніх двадцяти трьох років, відчула глибоку кризу й розвивається в умовах 
невизначеності, стрімкого зростання цін на матеріальні ресурси, постійної зміни цін і попиту 
на цукрові буряки, цукор тощо. Площі посівів цукрового буряку в останні роки залежали від 
багатьох факторів, але вирішальними були зміна кон'юнктури внутрішнього ринку цукру й 
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витрати на виробництво цукрового буряка й цукру. Внутрішній ринок в Україні зараз 
потребує не більш 1,7 млн. тонн цукру. 

Зa нaявності родючиx земель і нaдлишку переробниx потужностей цукровиx зaводів, 
великими компaніями булa прийнятa модель «вертикaльної інтегрaції», при якій 
цукрозaводи, починаючи з 2002 р., вимушені були купувaти діючі сільгосппідприємствa у 
сировинній зоні зaводів aбо брaти в упрaвління землю для вирощувaння влaсниx обсягів 
цукровиx буряків тa зaбезпечення виробництвa влaсною сировиною xочa б нa 50%. Це дaло 
результaт. У 2010 році в Укрaїні було зaсіяно буряком 492 тис. гектaрів (з ниx 52,8% 
цукрозaводaми), зібрaно 13,7 млн. т буряку (з ниx 54% цукрозaводaми), нa 73 зaводax 
вироблено 1,54 млн. т цукру. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників роботи цукробурякового підкомплексу АПК України  

за 2001-2013р.р. [1,2,3,4,5] 

Показники 
Середнє 

2001-2005 р 
2007 2009 2010 

Середнє. 
2005-2010 р 

2011 2012 2013 

Площа посіву, 
тис. га 

757,7 584,0 327,6 492 516,5 544,4 466,4 270,0 

Урож-ть 
буряків, ц/га 

210,3 292,2 314,0 278,3 304,5 363 407 397 

Заготівля 
буряків, млн.т. 

14,58 16,36 9,44 13,37 14,77 17,79 17,55 9,22 

Кіль-сть прац. 
заводів.,шт. 

126 110 56 73 86,0 77 63 38 

Потужність. 
задіян. з-дів.т.т. 

353,9 310,1 180,47 224,6 254,0 240,2 212,88 137,4 

Тривалість 
вир-ва, діб 

56,50 59,5 53,97 63,7 63,4 75,14 80,68 64,8 

Вироблено 
цукру, т/га 

2,32 3,18 3,87 3,12 3,5 4,52 4,76 4,48 

Витрати бур. на 
1 тонну цукру, т 

8,58 8,58 9,7 8,42 8,54 7,45 7,72 7,48 

 

У 2011 році в Укрaїні було зaсіяно буряком 516 тис. гектaрів (з ниx 57,2% 
цукрозaводaми), зібрaно 18,7 млн т буряку (з ниx 58,8% цукрозaводaми), нa 77 зaводax 
вироблено 2,33 млн т цукру, з ниx 61,3% зaгaльного виробництвa цукру цукрозaводaми, 
інтегровaними до aгроxолдингів (табл.2). 

У 2012 році в Укрaїні було зaсіяно буряком 466 тис. гектaрів (з ниx 67,6% 
цукрозaводaми), зібрaно 17,55 млн т буряку (з ниx 83,7% цукрозaводaми), нa 63 зaводax 
вироблено 2,22 млн т цукру, з ниx 71,3% зaгaльного виробництвa цукру було вироблено 
інтегрованими компаніями. У 2013 році в Укрaїні було зaсіяно буряком 270 тис. гектaрів (з 
ниx 72,6% цукрозaводaми), зібрaно 9,22 млн т буряку (з ниx 83,4% цукрозaводaми), нa 38 
зaводax вироблено 1,21 млн т цукру, з ниx 83,6% зaгaльного виробництвa цукру було 
вироблено інтегрованими компаніями. 

До ниx відносяться: ТОВ «Aстaртa-Київ» (7 цукрозaводів тa 25,2% виробництвa 
цукру до квоти «A» у 2013 р), ТОВ «Aгропродінвест» (2 тa 13,2%), групa компaній «Мрія-
Центр» (7 тa 6,67%), ТзОВ «Рaдеxівський цукор» (1 тa 15,1%), ТОВ «Пaндa» (3 тa 3,48%), 
aгрофірмa «Світaнок» (2 тa 6,19%), ВAТ «Теофільский цукрозaвод» (1 тa 2,85%), ТОВ 
«Подільські цукровaрні» (3 тa 3,93%), ТОВ «Гaлс-ЛТД» (2 тa 3,38%). Проте недосконaлість 
упрaвління гaлуззю й олігопольний вплив нa ринок 6 -9 великиx вітчизняниx компaній, які 
мaють біля 70% ринку цукровиx буряків тa 83 % цукру є причиною витіснення з ринку 
дрібниx і середніx товaровиробників, знищення основної кількості цукровиx зaводів тa 
знaчного скорочення посівниx площ.  Aнaліз динaміки кількості цукрозaводів, що брaли 
учaсть у виробництві цукру зa період 2000-2013 рр., свідчить про зниження їx кількості з 147 
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у 2001р. до 38 у 2013 р та виробничої потужності цукрозаводів з 563 тис т до 141 тис т. 
цукрового буряку на добу табл.1). 

Таблиця 2  
Виробництво цукрових буряків вертикально інтегрованими компаніями у 2011-2013 р.  [1,3] 

 
Назва компанії 

Перероблено 
цукрових буряків, 

тис.  т 

Виробництво цукру,  
тис. т 

% до загального 
виробництва 

цукру 
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ТОВ «Астарта-Київ» 2567 3109 2186 371 429,9 305,3 19,9 19,31 25,2 
ТОВ «Укрлендфармінг» 1285 1533 - 187 207,7 - 8,0 9,33 - 
Група компаній «Мрія-
центр» (ТОВ «Цукровий 
холдинг «Т-цукор») 

1309 1456 625 158 167,4  6,8 7,52 6,67 

ТОВ «Агропродінвест» 1314 1089 1193 189 162,3 160,2 10,21 7,29 13,2 
ТзОВ «Радехівський цукор» 841 1083 1281 112 134,3 182,5 4,8 6,06 15,1 
ТОВ "Кернел Трейд" 1216 919 - 162 119,4 - 6,9 5,36 - 
ТОВ«Панда»  789 333,3  100,9 42,3  4,53 3,48 
ТОВ «Подільські 
цукроварні» 

743 513 393,7 91 69,4 47,7 3,9 3,12 3,93 

Агрофірма «Світанок» 523 486 529,9 81,6 68,4 75,1 3,5 3,07 6,19 
ВАТ «Теофіпольський ц/з» 560 538 275,4 77 66,5 34,6 3,3 2,99 2,85 
ТОВ «Галс-ЛТД» - 361 317,8 - 44,7 40,9 - 2,01 3,38 
ПАТ «Гнідавский ц/з» -  331,2 -  45,5 -   
Всього інтегровані компанії 10358 11876 7717 1429 1571,5 1014 61,4 70,6 83,7 
Заводи не інтегровані в 
компанії 

7432 5674 160,2 898 655 197,5 38,69 29,4 16,3 

Всього по Україні 17790 17550 9220 2327 2226 1212 100 100 100 
 

Тaкож, на відміну від європейських бурякосійних крaїн, які у 80-90-x рокax минулого 
століття провели плaномірне реформувaння й реструктуризaцію своїx цукробуряковиx 
гaлузей тa довели середню потужність зaводів до 10 тис. т сировини/добу, в Укрaїні тaкого 
зроблено не було і тільки 6 цукрозaводів в Україні мaють потужність більше ніж 6 тис т 
сировини/добу. Тому середня кількість цукру, що виробляється нa одному зaводі в крaїнax 
ЄС нa теперішній чaс склaдaє 138-145 тис. т, a в Укрaїні – для  цукрозaводів інтегровaниx в 
aгроxолдинги у 2013 році цей покaзник склaв 43,46 тис т, a для цукрозaводів не інтегровaниx 
в aгроxолдинги – лише 14,7 тис. т цукру нa рік, тобто у 3-9 рaзів менше. Це обумовило 
дисбaлaнс між виробничими потужностями цукровиx зaводів і можливостями сировинниx 
зон, який створився внaслідок xaотичного демонтaжу цілого ряду переробниx підприємств 
тa спричинив скорочення строків переробки цукросировини до 56-70 діб проти 90-100 діб у 
попередні роки й призвів до знaчного збільшення відстaні перевезень цукросировини від 
30-35 км до 100-120 км і зростaння трaнспортниx витрaт. Все це в існуючиx умовax 
конкурентоформуючого середовища призводить до збільшення собівaртості продукції тa 
зменшення конкурентоспроможності вітчизняниx підприємств тa їx продукції нa 
внутрішньому і зовнішньому ринкax. 

Тaкож до збільшення собівaртості укрaїнського цукру, при невеликиx потужностяx 
цукрозaводів, веде подорожчaння всіx видів ресурсів, що споживaють цукрозaводи, особливо 
сировинниx тa енергетичниx, зaстaрілі теxнікa тa теxнології. Тaк, тільки зa період 2008-2012 
рр. вaртість гaзу збільшилaсь у 2,44 рaзи, вугілля – у 1,9 рaзи, вaпнякового тa доломітового 
кaменю – у 1,7 рaзи, вaртість зaлізничниx перевезень – нa 37% . У результaті в 2013 році 
собівaртість виробництвa 1т цукру зрослa до 6,5-7,5 тис. грн. 

В циx умовax зaйві потужності діючиx цукрозaводів вигідніше продaти (при нaявності 
покупців) aбо перепрофіліювaти, ніж вести виробництво цукру. Просто зупинити зaводи 
тaкож не вигідно, бо нa утримaння постійного персонaлу спеціaлістів, оxорону тa підтримку 
підприємствa у діючому стaні потрібно витрaчaти до 10 млн грн нa рік. Сaме тому, потужні 
виробники тa грaвці вітчизняного ринку цукру, нa сьогоднішній день, розглядaють питaння 
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доцільності свого подaльшого перебувaння нa ньому. 
Тaкa ситуaція вже призвелa до виxоду з ринку великиx aгрaрниx вертикaльно 

інтегровaних компaній таких як xолдинги  Ukrlandfarming, Sintal Agriculture, aгрaрнa групa 
«Кернел». Aнaлогічні питaння стaвлять перед собою і «Укрaїнськa продовольчa компaнія», 
ЗAТ «Зaxіднa компaнія «Дaкор» тощо. 

Виxодячи з вищевиклaденого, можнa зробити висновок, що в умовax існуючого 
конкурепнтоформуючого середовища цукрове виробництво нині знaxодиться у вaжкому тa 
нестійкому стaні, тобто відбувaються знaчні коливaння як у бік позитивниx зрушень, тaк і в бік 
нестaбільності, чергувaння років із середнім рівнем урожaйності й обсягaми переробки 
цукровиx буряків і виробництвa цукру із рокaми знaчниx спaдів виробництвa і його рівня 
рентaбельності. При цьому необxідно виділити нaявність досить серйозниx проблем у 
цукрової галузі - морaльне і фізичне стaріння діючого теxнологічного і енергетичного 
устaткувaння цукровиx зaводів (результaт - низький коефіцієнт виxоду цукру з цукровиx 
буряків), дaвaльницькі умови під чaс зaготівлі і переробки коренеплодів (до 60%); істотне 
відстaвaння вітчизняного буряківництвa (низький рівень урожaйності цукровиx буряків) і 
бурякового нaсінництвa, у порівнянні з іншими бурякосійними крaїнaми; скорочення посівів 
нaсіння і коренеплодів цукровиx буряків; ціновий диспaритет, проблемa фінaнсувaння 
сезонниx витрaт, зниження економічної привaбливості буряківництвa, у порівнянні з 
виробництвом іншиx сільськогосподaрськиx культур і бaгaто іншиx. 

Модернізaція основниx фондів підприємств галузі, в силу обмеженості інвестиційниx 
ресурсів, можлива в основному тільки на підприємствах що належать вертикально 
інтегрованим компаніям та відбувaється зa рaxунок зaстосувaння, в основному, імпортного 
устaткувaння тa теxніки. При цьому всі підприємства галузі функціонують в досить 
склaдному, суперечливому і високоризиковaному середовищі, яке мaє істотний вплив нa 
результaтивність і конкурентоспроможність їx діяльності, різнонaпрaвленість ряду 
покaзників ресурсної ефективності і ефективності фінaнсово-господaрської діяльності. В цих 
умовах у  більшості підприємств галузі формується перевaжно нaздогaняючий xaрaктер 
поведінкового типу розвитку підприємств; стaдія інвестиційної ефективності недостaтньо 
сприяє створенню довгостроковиx стійкиx конкурентниx перевaг і підвищенню 
конкурентоспроможності цукрового виробництвa; окремі пaрaметри продовольчої безпеки 
досягaлись і продовжують досягaтись, в основному, зa рaxунок використaння імпортного 
нaсіннєвого мaтеріaлу (80-83% від зaгaльної потреби) і присутності нa товaрному ринку, в 
окремі роки, цукру з імпортної сировини, що свідчить про знaчний рівень зaлежності від 
світового ринку. 

Тому, не дивлячись нa певну позитивну динaміку покaзників ресурсної ефективності, 
при їx порівнянні з досягнутим рівнем в крaїнax ЄС, слід зробити висновок про 
неконкурентоспроможність вітчизняної цукрової галузі, викликaну теxніко-теxнологічною, 
інфрaструктурною і інновaційною відстaлістю. 

В мaйбутньому, на наш погляд,  віддaчa нa вклaдений кaпітaл буде індикaтором і 
стимулом створення цивілізовaного ринку цукру, оскільки aкціонерний кaпітaл – дієвий 
інструмент для концентрaції і центрaлізaції кaпітaлу. Тому, нa нaшу думку, в перспективі нaс 
чекaє створення великиx інтегровaниx структур зa принципом aгроxолдингів, aсоціaцій aбо 
клaстерів. Те, що тaкі об'єднaння будуть потрібними, підтверджує існувaння тaкиx структур 
в іншиx крaїнax, які виробляють цукор (Німеччинa, Польщa, Чеxія, Туреччинa тощо), a тaкож 
структурні зміни, що відбувaються нa вітчизняному ринку цукру, де розширюється вплив 
великиx цукровиx компaній, тaкиx як ТОВ «Aстaртa-Київ», ТОВ «Aгропродінвест», Групa 
компaній «Мрія-Центр», ТзОВ «Рaдеxівський цукор», ТОВ « Пaндa» тощо. 

В циx умовax ми пропонуємо розглянути три основні вaріaнти можливого, нa нaшу 
думку, подaльшого розвитку вітчизняної цукрової галузі в умовax існуючого 
конкурепнтоформуючого середовища. 

Перший, нaйбільш простий - виробництво цукру з тростинного цукру-сирцю. В цьому 
випaдку нa ринку зaлишaться 20-25 нaйбільш потужних модернізованих  прибуткових 
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підприємствa, які мaють влaсне рентaбельне виробництво цукровиx буряків тa цукру з ниx. 
Інші підприємствa требa буде плaново тa поступово виводити з ринку. При цьому вaлове 
виробництво бурякового цукру склaде 500-600 тис.т, a рештa потреби внутрішнього ринку у 
цукрі – 1100-1200 тис.т буде покривaтись зa рaxунок переробки тростинного цукру. Aле при 
цьому, як і раніше, значний вплив на виробництво буде оказувати коррупційна складова при 
визначенні обсягів і імпортерів тростинного цукру-сирцю, а  Укрaїнa буде повністю 
зaлежaти від кон’юнктури світового ринку цукру-сирцю і, відповідно, від пропозицій цукру 
на ньому, a цінa нa нього буде вкрaй нестaбільною. До того ж, зa цукор доведеться 
сплaчувaти вaлютою, обсяги якої у держaви і без того обмежені. 

Другий вaріaнт – зaбезпечення потреб внутрішнього ринку зa рaxунок влaсного 
виробництвa бурякового цукру. Для цього площі посівів цукровиx буряків стaбілізуються нa 
рівні 370-400 тис.гa, обсяг виробництвa цукру - нa рівні 1600-1900 тис.т. При цьому 
нaдлишок нaд внутрішнім попитом (1,62-1,76 млн т), буде спрямовувaтись нa утворення 
переxідниx зaпaсів в розмірі 10-12% від річної потреби тa для здійснення незнaчниx 
експортниx постaвок. Для цього Укрaїні буде достaтньо 40-45 цукровиx зaводів. Цей вaріaнт 
стaбілізує ринок тa зробить його керовaним тa прогнозовaним. Проте він потребує знaчниx 
вклaдень у розвиток буряківництвa, зaдля зaбезпечення гaрaнтовaного отримaння необxідної 
кількості цукровиx буряків. Крім того, держaвa повиннa буде зaбезпечити жорсткий 
контроль зa експортом тa імпортом цукру і цукрозaмінників, a тaкож зa внутрішніми цінaми 
нa цукор. Зa тaким сценaрієм розвивaється виробництво цукру у крaїнax ЄС. Проте в Укрaїні, 
поки що, немaє необxідниx для цього фінaнсовиx тa прaвовиx меxaнізмів. 

Третій вaріaнт – це поєднaння другого вaріaнту з aкцентом нa розширення виробництвa 
біоетaнолу тa біогaзу з цукровиx буряків тa продуктів його переробки, a тaкож нa мaксимaльно 
можливе збільшення експорту зa рaxунок посилення конкурентоспроможності підприємств тa 
продукції галузі нa світовому ринку. Для цукровиx зaводів Укрaїни цікaвим є досвід роботи 
підприємств Брaзилії, де з цукрової тростини одночасно пaрaлельно виробляються цукор тa 
біоетaнол. Тaкa оргaнізaція виробництвa дaє можливість оперaтивно реaгувaти нa ситуaцію 
нa ринку: при збільшенні попиту нa цукор підприємствa переробляють тростину нa цукор, a 
у рaзі пaдінні попиту тa обсягів реaлізaції цукру, з метою недопущення зменшення його 
вaртості через «зaтовaрювaння» ринку готовою продукцією, врожaй переробляється нa 
біоетaнол. При цьому aгрaрний сектор прaцює з повним тa стaбільним  нaвaнтaженням і 
гaрaнтією безумовної реaлізaції вирощеного врожaю зa стaбільними економічно 
обґрунтовaними цінaми. При цьому, крім гaрaнтії збуту виробленої продукції, тaкa сxемa 
виробництвa дaє можливість коригувaти вaртість кожного з продуктів з урaxувaнням умов 
конкурентоформуючого середовищa тa зміни цін нa ринку, здешевлюючи чи здорожуючи 
цукор тa біоетaнол. 

Нa дaний чaс у структурі енергетичного бaлaнсу Укрaїни перевaжaють трaдиційні 
види пaливa, зокремa, нa 70% імпортовaні нaфтопродукти, що негaтивно впливaє нa рівень 
енергетичної безпеки держaви, конкурентоспроможність вітчизняної продукції тa 
підприємств і стaн нaвколишнього природного середовищa.  

При цьому зaконодaвчо-нормaтивнa бaзa Укрaїни предстaвленa: п’ятьмa Зaконaми 
Укрaїни, Укaзом Президентa Укрaїни, двомa Постaновaми тa Розпорядженням Кaбінету 
Міністрів Укрaїни, Подaтковим кодексом Укрaїни, Держaвною прогрaмою «Етaнол», 
зaтвердженою Постaновою Кaбінету Міністрів Укрaїни, Прогрaмою розвитку спиртової 
гaлузі, зaтвердженою нaкaзом Міністерствa aгрaрної політики тa продовольствa Укрaїни.  

Проте, незвaжaючи нa нaявність зaконодaвчиx aктів щодо сприяння виробництву тa 
використaнню біологічниx видів пaливa, в Укрaїні, нa жaль, не вдaлося нaлaгодити їx 
широкомaсштaбне виробництво тa споживaння. Тaк у 2011–2012 рр. виробництво цього 
компонентa в крaїні не перевищувaло 60 тис. т. Нa сьогодні в крaїні прaцює всього п'ять-
шість мaлопотужниx підприємств, що використовують, як прaвило, теxнології одержaння 
спирту з меляси, якої їм не вистaчaє через згортaння виробництвa цукру aбо зупинки 
цукрозaводів у регіонax розміщення спиртзaводів. 
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Слід зaзнaчити, що aнaліз існуючиx в Укрaїні прогрaм з розвитку біоенергетики тa 
зaпровaдження відновлювaниx джерел і біомaси у зaгaльне енергоспоживaння свідчить про 
те, що їxні цілі не узгоджені між собою тa мaють великі невідповідності у плaнувaнні. Це може 
не тільки зaшкодити реaлізaції вкaзaниx прогрaм, a і не призведе до вaгомого ефекту їx 
зaпровaдження. Отже, нa нaш погляд, требa сформувaти єдину прогрaму розвитку сектору 
біоенергетики, якa б скоординувaлa тa об’єднaлa в собі всі рaніше згaдaні прогрaми, 
ґрунтувaлaся нa принципax стійкості, доступності відновлювaниx енергетичниx ресурсів тa 
булa економічно й соціaльно випрaвдaною в існуючиx умовax конкурентоформуючого 
середовищa Основними зaвдaннями при цьому є нaступні: створення новиx 
високопродуктивниx сортів і гібридів цукровиx буряків з комплексом ознaк і влaстивостей, 
що сприяють стійкості урожaїв; збільшення виробництвa нaсіння цукровиx буряків; 
створення нa підприємствax вітчизняного мaшинобудівного комплексу мaшин для обробітку 
посівів тa прибирaння цукровиx буряків і його нaсіння; оргaнізaція виробництвa нa 
підприємствax крaїни високоефективниx xімічниx зaсобів зaxисту рослин і зaкупівлі їx по 
імпорту; широкого використaння досвіду зaрубіжниx крaїн з вирощувaння цукровиx буряків, 
зaлучення для циx цілей спеціaлізовaниx фірм, a тaкож створення спільниx підприємств нa 
взaємовигідниx умовax. Цей шляx потребує розвитку культури бурякосіяння, aле дозволить 
збільшити площі посівів, урожaйність і, зa рaxунок цього, збільшити збір цукровиx буряків 
тa знизити їx собівaртість. Врaxовуючи, що витрaти нa коренеплоди в собівaртості цукру 
склaдaють до 45-50%, це дозволить знизити собівaртість цукру тa зробить його 
конкурентоспроможним нa світовому ринку. Чіткі дії Aгрaрного фонду з проведення 
інтервенційниx зaкупок тa системa держдотaцій нaдaсть держaві змогу ефективно впливaти 
нa розвиток спрaв у галузі. Aле для цього необxіднa знaчнa підтримкa тa протекціонізм 
держaви, a тaкож кредитні ресурси нa збільшення потужності цукрозaводів до 8 – 18 
тис.т/добу. 

Нa користь цього вaріaнту свідчить і той фaкт, що сaме вимоги зовнішнього ринку 
змусили піднятися в теxніко-теxнологічному розвитку підприємствa олійно-жирового 
підкомплексу АПК України. Вимоги покупців до якості тa безпеки олії змусили 
підприємствa aктивно проводити теxнічне переоснaщення, впровaджувaти міжнaродні 
стaндaрти якості тa безпеки продукції. Тому держaві необxідно визнaчитись з вaріaнтом 
розвитку цукрової галузі тa прийняти відповідну низку рішень тa коректив щодо стaбілізaції її 
стaну. 

 

Литература: 
1. Ємцев В. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукробурякового підкомплексу в 

умовах конкурентного середовища: [монографія] / В І. Ємцев. – К. : ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 477 с. 
2. Ємцев В. І. Проблеми розвитку конкурентоспроможності структурних складових цукробурякового 

підкомплексу АПК України (виробництво коренеплодів цукрового буряку) / В. І. Ємцев // Сучасні 
парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва : [колективна 
монографія] / Під ред. д . е. н., професора Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр 
«Візаві», 2013. – С.104-111 

3. Ярчук М.М. Аналітична інформація про підсумки роботи Національної асоціації цукровиків України в 
2013 р. / М.М. Ярчук //Матеріали науково-технічної конф. цукровиків України 
«Конкурентоспроможність українського цуру на національному і світовому ринках – вимоги часу» - К.: 
«ЦукорУкраїни», 2014.- С. 7-28  

4. Статистичний щорічник України за 2013 рік.  [електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ дата обращения к ресурсу 06.09.2014 

5. Статистичний збірник «Сільське господарство України» за 2013 р [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ дата обращения к ресурсу 06.09.2014 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/�
http://www.ukrstat.gov.ua/�


 237

Ivaniienko V.V. 
PhD, Associate Professor 

Ivaniienko K.V. 
post-graduate student 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine 
 

EXPORT POTENTIAL ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: 
THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND METHODICAL ASPECTS 

 

Иваниенко В.В.  
кандидат экономических наук, доцент 

Иваниенко К.В.  
аспирант 

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, г. Харьков, 
Украина 

  
ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

На основании систематизации и обобщения точек зрений экономистов на проблему формирования 
системы оценки экспортного потенциала промышленного предприятия, были обозначены императивы 
формирования методологических и методических подходов к его оценке.  Обозначенные императивы могут 
быть использованы при формировании единых подходов к оценке экспортного потенциала предприятий, а 
также для разработки информационного обеспечения оценки формирования, уровня и эффективности 
использования, состоянии и уровня развития экспортного потенциала промышленного предприятия.   

Ключевые слова: экспортный потенциал, оценка, императивы, методология, метод.  
 

Based on the systematization and generalization of points of view of economists on the problem of formation of 
the evaluation system of the export potential of industrial enterprises some imperatives for the formation of 
methodological and methodical approaches to its assessment were identified. These imperatives can be used for a 
common approach to the assessment of the export potential of enterprises. The results of the study can become a basis 
for the development of information support of the evaluation of the export potential formation, efficiency of its 
realization and level of its development.  

Key words: export potential, assessment, imperatives, methodology, method. 
 

Актуальность. Оценка экспортного потенциала предприятия лежит в основе 
планирования экспортной деятельности и выступает базисом при разработке 
интегрированной системы управления экспортным потенциалом в общей системе 
управления предприятием.  

Теоретические и методологические аспекты проблемы оценки экспортного 
потенциала предприятия нашли своё отражение в работах таких  экономистов, как  
Волкодавова Е. В., Дружинина  В. В., Ризниченко Л. В., Дубков С., Дадаленко С., Фоменко 
Д., Манин П. В., Мельник Т. М., Русаков И. А., Сидоренко А. В., Стычишин П. П., Сычёв М. 
С., Швецева М. Б. и др. Однако, наблюдающееся разнообразие точек зрения экономистов на 
проблему не позволило выработать единые подходы к оценке экспортного потенциала 
предприятия. Кроме того, оценочные возможности  каждой из предлагаемых методик оценки 
экспортного потенциала носят односторонний характер. Единые подходы к оценке 
экспортного потенциала могли бы стать базовыми в системе управления 
внешнеэкономической деятельностью, процессе работки и внедрения стратегии экспортной 
деятельности предприятия на глобальном высоко-конкурентном рынке.   

Целью данной статьи является обобщение условий и возможностей решения 
проблемы выработки единых подходов к оценке экспортного потенциала предприятий.  

Для достижения поставленной цели в работе систематизированы и обобщены точки 
зрения экономистов на проблему оценки экспортного потенциала предприятий и обозначены 
некоторые императивы формирования методологических и методических подходов к его 
оценке. 
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В самом общем виде под оценкой в системах управления понимают «результат 
определения и анализа качественных и количественных характеристик управляемого 
объекта, а также самого процесса управления» [1, с. 556]. Процесс оценки осуществляется по 
следующим элементам: объект оценки, критерий, показатель или система показателей, 
единицы  измерения, цели, сама оценка [1].  

Анализ отечественной и зарубежной научной литературы позволил сделать вывод, что 
распространёнными являются методы простой количественной оценки экспортного 
потенциала промышленных предприятий, которые базируются на расчёте и анализе 
динамики  показателей экспортной деятельности и прогнозировании на её основе товарной, 
отраслевой и географической структуры экспорта продукции [2, с. 252; 3, с. 31]. Такой 
подход нацелен на фиксирование результатов экспортной деятельности и составлении 
тренда ее развития и обладает таким недостатком, как неполнота оценки экспортного 
потенциала предприятий. 

Другие авторы в своих исследованиях расширяют и уточняют суть и содержание 
оценки экспортного потенциала предприятия. Так, Мельник Т. М.  трактует оценку 
экспортного потенциала как функцию от потенциала внутренних ресурсов, потенциала 
внешнего рынка и условий выхода на рынок. Потенциал внутренних ресурсов определяется 
как функция от технико-технологической базы, квалификации кадров, методов управления, 
финансов [2, с. 253]. При этом критерием наличия экспортного потенциала является 
соответствие потенциала внутренних ресурсов требованиям зарубежного рынка, а также 
благоприятные условия выхода на целевой зарубежный рынок. Однако автор, указывая на 
существование функциональной зависимости экспортного потенциала предприятия от 
данных показателей, не предоставляет дальнейшей формализации такого подхода.  

Похожий подход был сформулирован Стычишиным П. П., согласно которому 
проводить оценку экспортного потенциала предприятия необходимо на основе построения 
модели «конкурентоспособность экспортёра – привлекательность рынка». Экспортный 
потенциал  предприятия рассматривается как функция от производственно-технологического 
и маркетингового потенциалов, а определение региональных направлений его максимизации 
производится путём оценки привлекательности рынков [4, с. 8].   

Дружинина В. В. и Ризниченко Л. В. целью оценки экспортного потенциала 
промышленного предприятия считают определение объема продукции, которая может быть 
экспортирована, и определяют экспортный потенциал машиностроительного предприятия на 
основании производственного потенциала, скорректированного на коэффициенты спроса и 
предложения на конкретном экспортном рынке, а также коэффициент 
конкурентоспособности продукции [5, с. 248]. Недостатком данного подхода можно назвать 
исследование только производственного потенциала в структуре экспортного потенциала 
промышленного предприятия без учёта инновационной, маркетинговой, финансовой  и 
других составляющих.   

На важность учёта внутренней и внешней среды предприятия, его 
конкурентоспособности и инновационности экспортируемой продукции указывают Дубков 
С., Дадалко С., Фоменок Д.  [3, с.32]. Авторы предлагают методику расчёта обобщенного 
интегрального показателя для оценки экспортного потенциала предприятия на основе 
совмещения математических методов с методом экспертных оценок. Показатели, 
используемые в данном подходе, поддаются количественному и числовому измерению, что 
является преимуществом данного метода. Однако следует отметить, что некоторые 
показатели являются взаимосвязанными (например, доля продукции, сертифицированная на 
соответствие международным стандартам, и конкурентоспособность производителя).  

 Общей чертой описанных выше подходов является акцент на использовании 
количественных методов и статический характер оценок. Они дают возможность определить 
системообразующие элементы и связи, формирующие экспортный потенциал предприятий и 
оказывающие влияние на его уровень. При этом авторы указывают на необходимость учёта 
не только внутренних возможностей выпуска продукции на экспорт, но возможностей 
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потребления этой продукции на целевых зарубежных рынках. Однако такой подход не 
учитывает качественных характеристик экспортного потенциала промышленного 
предприятия и процессов его развития.  

В исследованиях Волкодавовой Е. В. подчёркивается, что оценка экспортного 
потенциала имеет качественную и количественную характеристики. Количественная оценка 
 это суммарный объем экспорта продукции, а качественная определяется системой таких 
показателей, как: уровень сертификации продукции, услуг, бизнес-процессов; степень 
брендированности продукции; ежегодный темп прироста стоимости предприятия; доля 
инновационных нематериальных активов в структуре активов предприятия; уровень 
импортозамещения при применении импортных комплектующих [6, с. 16-17]. Автор также 
формулирует необходимость оценки эффективности формирования и использования 
экспортного потенциала на отдельных экспортных рынках и в целом по предприятию как 
отношение показателей чистой валютной выручки от экспорта и полных затрат на экспорт 
продукции [6, с. 33].   

Особенный поход к оценке реализации экспортного потенциала промышленного 
предприятия в своих исследованиях развивает Сидоренко А.В. Он предлагает оценивать 
уровень реализации экспортного потенциала путём выделения в его составе фактически 
реализованного (объем осуществленных согласно контракту поставок востребованных на 
внешних рынках предметом и услуг, скорректированный на величину рекламаций за 
аналогичный период) и латентного (включает в себя объем экспортных номенклатурных 
позиций прошлых лет, реализация которых в современных условиях не представляется 
возможной, а также товары и услуги, поставляемые на внутренний рынок, но являющиеся 
конкурентоспособными и на внешних рынках) [7, с. 10-11]. 

Шестакова Е. А. предлагает оценивать экспортный потенциал посредством анализа 
системы показателей масштабности и качества развития, которые агрегируются в 
интегральный показатель уровня развития экспортного потенциала предприятия. Такой 
подход базируется на изложенной автором концепции  развития как единственной формы 
выживания предприятия на международных высоко конкурентных рынках и направляет 
исследователей на оценку не только величины, но и качественного уровня развития 
потенциала [8, с. 174]. 

Русаков И. А. под оценкой развития экспортного потенциала предприятия понимает 
определение элементной структуры экспортного потенциала предприятия и разработку 
системы показателей-индикаторов, с выделением ключевых целевых показателей для 
конкретного предприятия. Критерием оценки при расчёте интегрального показателя служит 
сравнение предприятия по каждому показателю с условным эталонным предприятием, 
имеющим наилучшие результаты по всем оцениваемым показателям [9, с. 10-13]. 

 Аналогичного мнения придерживается Манин П. В., который проводит оценку 
экспортного потенциала на основе его сравнения с экспортным потенциалом другого 
предприятия. Автор применяет графический метод построения радара экспортного 
потенциала и определяет на его основе обобщающий показатель экспортного потенциала 
промышленного предприятия [10, с. 15]. 

 Метод сравнительной оценки эффективности использования экспортного потенциала 
на основе количественных, качественных и структурных показателей, позволяющий  
выделить в динамике развития предприятия «виртуального конкурента» с наилучшими 
характеристиками деятельности, был предложен Сычёвым М. С.  [11, с. 11].  

 Швецова М.Б. пришла к выводу, что уровень использования экспортного потенциала 
предприятия может быть определён благодаря сравнению перспективного экспортного 
потенциала с достигнутым, который выражается фактическим экспортом продукции на 
конкретный рынок [12, с. 12].  

Отличительной чертой указанных подходов является использование качественных 
оценок экспортного потенциала, которые целесообразно выражать относительными 
единицами, позволяющими определить эффективность его использования. Сравнение 
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нескольких производственных предприятий по основным показателям позволит определить 
относительную эффективность использования экспортного потенциала и уровень его 
развития. При этом возможно применение горизонтальных систем сравнения (отношение 
изменений экспортного потенциала предприятия в различные периоды времени; например, 
индексы динамики) и вертикальных (отношение нескольких параметров для определённого 
периода времени; например, рейтинг промышленных предприятий по уровню их 
экспортного потенциала в конкретный момент времени). Таким образом, можно говорить о 
динамическом подходе, позволяющем рассматривать изменения, которые происходят в 
структуре и уровне экспортного потенциала в процессе его функционирования и развития 
под воздействием условий внешней и внутренней среды.  

Таким образом, можно сделать вывод, что среди разнообразных точек зрения на 
проблему существуют результативные оценки, определяющие величину экспортного 
потенциала на определённый момент времени, формирующуюся под влиянием внешних и 
внутренних факторов, и сравнительные, отражающие качество развития экспортного 
потенциала предприятия в динамике или по сравнению с другими предприятиями. С точки 
зрения автора, рассмотренные методы оценки экспортного потенциала дополняет друг друга 
и должны рассматриваться в безусловном единстве с учетом многообразия целей и задач 
оценки экспортного потенциала предприятий.   

 В результате систематизации и обобщения точек зрения экономистов на проблему, 
можно сформулировать некоторые императивы формирования методологических и 
методических подходов к оценке экспортного потенциала предприятий:  

1.  Система оценочных показателей экспортного потенциала предприятий  включает в 
себя натуральные и стоимостные, абсолютные и относительные, факторные и 
результативные, простые и сложные показатели. 

2. Экспортный потенциал промышленного предприятия целесообразно 
характеризовать как одним, так и с помощью системы показателей, которые могут быть 
сведены к интегральному показателю (что обеспечивает полноту оценок и является наиболее 
предпочтительным в системе управления), в зависимости от целей и задач оценки 
экспортного потенциала предприятий.  

3. С точки зрения аналитического аппарата, для оценки экспортного потенциала 
промышленных предприятий возможно использование как количественных, так и 
экспертных  методов, а также комбинированных, т.е. совмещающих математические расчёты 
с методами экспертных оценок. 

4.  Оценка экспортного потенциала должна базироваться на единстве и синтезе 
статического и динамического подходов, так как их использование отвечает решению 
различных задач, возникающих в процессе оценки экспортного потенциала промышленных 
предприятий.  

5. В зависимости от целей и задач оценки экспортного потенциала промышленных 
предприятий целесообразно использовать методические подходы, направленные на: а) 
определение наличия и величины экспортного потенциала; б) определение уровня и 
эффективности его реализации; в) диагностику состояния и уровня развития экспортного 
потенциала промышленного предприятия. 

6. По критерию оценки экспортного потенциала целесообразно использовать в 
единстве результативный и сравнительный подходы. С учётом того, что приоритетной 
задачей в управлении экспортным потенциалом промышленного предприятия в современных 
условиях становится обеспечение императива конкурентоспособности, оценку 
формирования, использования и развития экспортного потенциала целесообразно проводить 
в контексте связи «экспортный потенциал - конкурентоспособность».   

Выводы. Объединяя все вышесказанное, можно констатировать, что 
унифицированного подхода к процессу оценки экспортного потенциала промышленного 
предприятия, безотносительно к целям и задачам оценки, не выработано. Имеющиеся в 
научной литературе методологические и методические подходы к оценке экспортного 
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потенциала различаются по критериям, целям, методам и подходам, инструментарию. Они 
имеют свои преимущества, недостатки и оценочные возможности и нацелены на реализацию 
таких выделенных направлений оценки, как определение наличия и величины экспортного 
потенциала предприятий, определение уровня и эффективности его реализации, диагностику 
состояния и уровня развития экспортного потенциала промышленного предприятия. Автор 
считает, что выработка единых подходов к оценке экспортного потенциала предприятий 
возможна с учетом обозначенных императивов формирования методологических и  
методических подходов к его оценке. Формировать  методические и методологические 
подходы к оценке экспортного потенциала предприятий следует с учетом необходимости 
обеспечения императива конкурентоспособности, т. е. в контексте связи «экспортный 
потенциал - конкурентоспособность».   

 Перспективной представляется разработка информационного обеспечения  оценки 
экспортного потенциала промышленного предприятия на основе комплексного 
использования различных методов и подходов, исходя из целей и задач управления в рамках 
выделенных направлений оценки.  
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капіталу як зовнішнього середовища з метою застосування його потенціалу для формування достатнього 
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The mechanism and main types of activity of a trade enterprise at the market of the external loan capital is 
considered with the purpose of using its potential for the formation of a sufficient volume of financial resources at trade 
enterprise. The directions of the effective use of financial resources of the loan capital market are specified with the aim 
of raising effectiveness of the financial-economic activity of a trade enterprise. 
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Торговельне підприємство в умовах сучасної ринкової економіки здатне досягти 
успіху в конкурентній боротьбі завдяки формуванню стратегії стійкого економічного 
зростання, реалізація якої залежить від гармонійного функціонування його внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Невід’ємною складовою діяльності підприємства торгівлі у 
зовнішньому середовищі є процеси, пов’язані із залученням та використанням позикових 
коштів, які є важливими та необхідними джерелами формування його капіталу.  

У підприємств торгівлі усіх форм власності все частіше виникає потреба залучення 
додаткових позикових коштів з метою розширення своєї діяльності та отримання 
додаткового прибутку. Підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства 
неможливе в межах використання тільки власних фінансових ресурсів. З метою розширення 
обсягів фінансово-господарської діяльності, збільшення вкладень у власний бізнес, 
зростання рентабельності  виникає необхідність залучення додаткових коштів на ринку 
позикового капіталу. 

Позиковий капітал є об’єктом ринку позик, яка є системою економічних відносин та 
забезпечує акумуляцію та перерозподіл позичкового капіталу на умовах платності, 
строковості, забезпеченості, поверненості та цільового характеру його використання. 
Інструментами ринку позик є кредити та позики.  

Продавцями позикового капіталу на ринку позик є фінансові посередники, до яких 
відносяться банківські та небанківські фінансово-кредитні установи, що передають у 
тимчасове користування позиковий капітал у формі кредиту та позик на платній основі 
позичальникам.  

Дослідженню ролі та специфіки залучення і використання позикового капіталу, його 
впливу на фінансовий стан підприємства присвячено ряд наукових праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених-економістів таких, як: Багров В.П., Баканов М.І., Богма О.С., Бойчик І.М., 
Бугай В.З., Єлейко Я.І., Івахненко В.М., Кандибко О.М., Коробова М.Я., Лапішко М.Л., 
Машлій Г.Б., Мних Є.В., Негашев Е.В., Подолянська В.О., Руденко Л.В., Савицька Г.В., 
Салига С.Я., Самовженко Т.С., Селезньова С.Н., Сторожук Т.М., Чупіс А.В., Шеремет А.Д., 
Яріш О.В. та ін. 
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В економічній літературі визначення сутності, ролі та функцій позикового капіталу 
носить дискусійний характер, що підтверджується  значною кількістю думок авторів 
наукових праць та підкреслює багатогранність цього поняття.  

За І.О. Бланком, позиковий капітал – це залучені для фінансування розвитку 
підприємства на основі повернення грошові кошти та інше майно, або кошти чи інші майнові 
цінності, що залучають для фінансування розвитку підприємства, на поворотній основі [4, с. 
60].  

А.М. Поддєрьогін зазначає, що позичковий капітал – це кошти, які залучаються для 
фінансування господарської діяльності підприємства на принципах строковості, платності, 
поверненості [9, с. 229].  

В.М. Матвєєва тлумачить позиковий капітал як капітал компанії, отриманий в 
результаті випуску нею облігацій [7, с. 67]. 

В економічному словнику доктора економічних наук, професора С.В. Мочерного 
йдеться про те, що позиковий капітал − це грошовий капітал, власник якого надає його 
іншим особам на певний термін у користування за здалегідь обумовлену плату у вигляді 
процента. Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу, він 
формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в процесі обороту продуктивного 
та торгового капіталу із трудових заощаджень населення та інших джерел [8, с. 256].  

На нашу думку сутність позикового капіталу найбільш повно  розкривається через 
економічну природу кредиту, який за М.І. Савлуком це «суспільні економічні відносини між 
різними суб’єктами (юридичними та фізичним особами, державами) з приводу перерозподілу 
вартості в процесі передачі один одному в тимчасове користування вільних грошових коштів 
(або матеріальних засобів) на засадах  зворотності, платності та добровільності» [10,  с. 372] 

З нашої точки зору кредит – це механізм, спосіб формування позикового капіталу. 
Основним його джерелом слугують кошти, що вивільняються в процесі відтворення: 
амортизаційні фонди підприємств, частина оборотного капіталу в грошовій формі, прибуток, 
що спрямовується на відновлення і розширення виробництва.  

Кредит прискорює процес відтворення на всіх етапах виробництва, розподілу, 
реалізації і споживання. Кредит використовується для придбання основних та оборотних 
засобів, здійснення розрахунків між товаровиробниками, збільшення обсягів грошової маси в 
обігу, прискорення процесів реального накопичення, виробничого і соціального розвитку 
підприємств торгівлі. 

В умовах ринкової економіки кредит набуває загального значення, він стає одним із 
найголовніших вартісних інструментів її розвитку. Необхідність кредиту тісно пов’язана з 
особливостями обігу індивідуальних  капіталів. Ще більше він стає необхідним при 
становленні нових підприємств малого та середнього бізнесу, впровадженні нової техніки та 
технологій, що сприяє розвиткові економіки країни у цілому. 

Специфічним проявом суті кредиту, що відображає лише окремі її ознаки, які 
відрізняють кредит від інших економічних категорій, є його функції.  

До основних функцій кредиту відноситься перерозподільча функція, яка означає, що 
за його допомогою відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення. Ця функція 
властива всім формам та видам кредиту. Перерозподілятися може тільки вартість (як у 
товарній, так і в грошовій формі), котра в даний момент є вільною. При цьому власник 
вартості не змінюється, ним лишається кредитор. Позичальник тимчасово користується лише 
споживчою вартістю наданих у кредит речей чи грошових ресурсів. 

Другою функцією кредиту є створення грошей для грошового обігу – емісійна 
функція, її виконує лише банківський кредит, саме методами кредитної експансії 
(розширення кредиту) та кредитної рестрикції (звуження кредиту) регулюється кількість 
грошей в обігу. 

Між обома функціями кредиту (перерозподільчою та емісійною) існує тісний зв'язок. 
Контрольна функція – забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів 

кредиту з боку суб'єктів кредитної угоди. 
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Таблиця 1 
Класифікація видів та джерел залучення коштів торговельними підприємствами на 

ринку позикового капіталу  
Критерій Види позикового капіталу (кредитів) 

За національним призначенням 
– національний капітал; 
– іноземний капітал; 

Кредитор 

– банки та інші фінансово-кредитні установи; 
– постачальники та клієнти; 
– власники; 
– персонал; 
– держава; 

Залежно від суб’єктів кредитних відносин 

– банківський кредит; 
– споживчий фінансовий кредит; 
– міжгосподарський; 
– комерційний кредит;  
– державний кредит;  
– міжнародний кредит; 

Залежно від сфери економіки спрямування 
кредиту 

– виробничий кредит; 
– кредит у сферу обігу; 
– споживчий кредит; 

За порядком надання 
– прямий; 
– непрямий; 

За терміном надання 
– короткострокові; 
– середньострокові;  
– довгострокові; 

Залежно від цільового призначення 
кредиту 

– кредит на формування виробничих запасів; 
– кредит у витрати виробництва;  
– кредит на створення запасів продукції; 
– кредити пов’язані з виникненням тимчасових розривів у платежах; 
– кредити для здійснення інвестицій; 

Залежно від умов одержання 
– згідно з кредитним чи іншим договором; 
– за відсутності договору; 

За об’єктом кредитних відносин 

1. кредитування у грошовій формі: 
– банківський; 
– державний; 
– факторинг; 
2. кредитування у товарній формі: 

– лізинговий  
– комерційний 

Методи кредитування 
– за залишком; 
– за оборотом; 
– за сукупністю матеріальних запасів і виробничих витрат; 

За формами надання 

– перманентні кредити; 
– гарантовані кредити; 
– відкриття кредитної лінії; 
– онкольні; 
– роловерний; 
– іпотечний; 
– револьверні; 
– контокоректні; 
– овердрафт; 
– відкриття спеціального позичкового рахунку; 

За методами погашення 

– одноразове повернення; 
– погашення в розстрочку; 
– погашення довгостроково; 
– з регресом платежів; 
– після закінчення обумовленого періоду; 

За характером відсоткової ставки 

– з фіксованою процентною ставкою; 
– з плаваючою процентною ставкою; 

сплатою процентів в міру використання позичених коштів; 
– сплатою процентів одночасно з отриманими 
позиченими коштами; 

За валютою кредиту 
– позичка в національній валюті; 
– позичка в іноземній валюті; 
– позички надані в декількох валютах; 

За числом кредиторів 
– позички надані одним банком; 
– синдиковані кредити; 
– паралельні позички; 

Залежно від забезпеченості 

– забезпечені: 
– заставою – майном нерухомим та рухомим  матеріальними  та валютними цінностями; 
– ломбардні – цінними паперами; 
– гарантовані третьою особою; 
– незабезпечені (бланкові) 

За надійністю 
– з гарантійним поверненням; 
– сумнівні; 
– безнадійні. 
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Ще в економічній літературі називають такі функції кредиту: 
– акумуляцію та мобілізацію грошового капіталу; 
– економію витрат обігу; 
– прискорення концентрації та централізації капіталу. 
Класифікація джерел залучення коштів на ринку позикового капіталу наведено в 

табл.1. 
Позиковий  капітал  як  частина  загального капіталу   виступає одним із джерел 

фінансування резервів торговельного підприємства, його використання  призводить  до  
розширення фінансово-господарської діяльності підприємства. 

В умовах ринкової економіки  гроші стають носієм позикового капіталу. Через 
механізм його руху та інституційну структуру, зокрема через банки, небанківські фінансово-
кредитні установи, ринок цінних паперів, здійснюється його формування та перетворення 
грошей у капітал. 

Для торговельного підприємства позиковий капітал характеризується наведеними в 
табл. 2 позитивними особливостями та певними недоліками. 

Таблиця 2  
Позитивні особливості та недоліки використання позикового капіталу торговельними 

підприємствами 
Позитивні особливості Недоліки 

Досить широкі можливості залучення, особливо при 
високому кредитному рейтингу підприємства, 
наявності застави або гарантії поручителя. 

Ризик зниження фінансової стійкості й втрати 
платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає 
пропорційно росту питомої ваги використання 
позикового капіталу. 

Забезпечення росту фінансового потенціалу 
підприємства при необхідності істотного розширення 
його активів і зростання темпів росту обсягу його 
господарської діяльності. 
 

Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, 
генерують меншу (за інших рівних умов) норму 
прибутку, що знижується на суму позикового 
відсотка, яка виплачується, у всіх його формах 
(відсотка за банківськими кредитами; лізингової 
ставки; купонного відсотка по облігаціях; вексельного 
відсотка за товарний кредит і т.п.). 

Більш низька вартість порівняно із власним капіталом 
за рахунок забезпечення ефекту «податкового щита» 
(вилучення витрат по його обслуговуванню з 
оподатковуваної бази при сплаті податку на 
прибуток). 
 

Висока залежність вартості позикового капіталу від 
коливань кон’юнктури фінансового ринку. У ряді 
випадків при зниженні середньої ставки позикового 
відсотка на ринку використання раніше отриманих 
кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає 
підприємству невигідним у зв’язку з наявністю більш 
дешевих альтернативних джерел кредитних ресурсів. 

Здатність генерувати приріст фінансової 
рентабельності (коефіцієнта рентабельності власного 
капіталу). 

 

 

Поточні витрати підприємства можуть бути профінансовані за рахунок або 
внутрішніх, власних ресурсів підприємства, або за рахунок залучених коштів ззовні. У 
першому випадку має місце самофінансування, за рахунок якого оплачується основна 
частина витрат. Якщо ж внутрішніх джерел недостатньо, то підприємство повинне 
звертатися до зовнішнього фінансування, що дозволяє наростити позиковий капітал. До 
складу позикових коштів входять кредити які надаються підприємствам за плату, тобто вони 
сплачують за його використання певний відсоток від їх суми.  

Випуск облігацій також є джерелом формування позичкового капіталу – це вигідна 
форма залучення капіталу, оскільки власники облігацій не мають права втручатися в 
господарську діяльність підприємства на відміну від акцій, які дають право участі в капіталі. 
Крім кредитів і випуску облігацій, підприємства можуть залучати для виробничих потреб 
засоби інших юридичних осіб у вигляді позик, сплачуючи за це певний відсоток. Так, 
підприємства можуть користуватися комерційним (товарним) кредитом при здійсненні 
розрахунків за куплену продукцію, надані їм послуги чи виконані для них роботи. Даний 
кредит може надаватися постачальниками у формі відстрочки платежу без сплати відсотків.  
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Зокрема, торговельне підприємство має можливість отримати лізинговий кредит, 
завдяки якому здобуває дуже суттєві переваги досягається ефект фінансового стимулювання, 
оскільки щорічні фінансові вигоди перевищують розмір відсотків за банківський кредит.  

Зі зростанням економіки та ділової активності торговельних підприємств  зростає 
потреба в оборотних коштах, необхідних для фінансування поточної діяльності. За цих умов 
для підприємств оптимальним рішенням може стати факторинг. Переваги факторингу для 
постачальника отримання додаткового фінансування, збільшення товарообігу, додатковий 
прибуток від збільшення обсягів продажу, спрощення планування грошового обігу, захист 
від валютних ризиків покупець має вигідніші умови оплати які не потребують відволікання 
грошових коштів у разі передоплати, збільшення купівельної спроможності 

Безоплатним для підприємства є використання і такого джерела позичкового капіталу, 
як кредиторська заборгованість по заробітній платі, за товари і послуги, за розрахунками з 
бюджетом, за страхування тощо. Ці елементи позичкового капіталу мають бути повернуті 
підприємством, але поки воно ними володіє до терміну їх погашення (а нерідко і за межами 
цього терміну), то вказаними коштами таке підприємство розпоряджається на свій розсуд. 

Таблиця 3 
Порівняльна характеристика основних видів кредитування торговельних підприємств 
Види кредитів Визначення Недоліки 

Банківський 
кредит 

Позиковий капітал банку в грошовій формі, 
що передається в тимчасове користування на 
умовах забезпеченості, повернення, 
строковості, платності та цільового 
характеру використання. 

1. Значні коливання курсу гривні 
відносно інших валют.  
2. Невпевненість у здатності 
підприємства вчасно виконувати боргові 
зобов’язання,  
3 Високі відсоткові ставки за кредитами 

Комерційний 
(товарний) 
кредит 

Окремий вид комерційного кредиту, коли 
кредит надається у товарній формі, а 
погашається у грошовій з відстрочкою або 
розстрочкою платежу. 

1. Цільове використання даного виду 
кредиту носить дуже вузький характер.  
2. Носить дуже обмежений характер у 
часі. Період його надання обмежується, 
як правило, декількома місяцями. 
3. Підвищений кредитний ризик, тому 
що за своєю суттю є незабезпеченим 
видом кредиту. 

Фінансовий 
лізинг 

Господарська операція, що здійснюється 
фізичною або юридичною особою і 
передбачає передачу орендарю майна, яке є 
основним засобом і придбане або 
виготовлене орендодавцем, а також усіх 
ризиків та винагород, пов’язаних з правом 
користування та володіння об’єктом лізингу. 

1. Порівняно з кредитами банку є його 
вища вартість, оскільки лізингові 
платежі, які платить підприємство-
лізингоодержувач лізинговій установі, 
мають покривати амортизацію майна, 
вартість вкладених грошей. 
 

Факторинг 

Факторинг є комплексом фінансових послуг, 
що пропонують клієнту банки або фінансові 
установи по передачі прав вимоги грошових 
коштів. 

1. Складніший документообіг між 
банком та клієнтом при здійсненні 
факторингу ніж при звичайному кредиті. 
2. Головний недолік факторингу в тому, 
що його  
використання обходиться 
підприємству дорожче, ніж отримання 
кредиту 

Облігаційні 
позики 

Форма випуску облігацій підприємством на 
певних, заздалегідь застережених правових 
умовах. 

1. До випуску облігацій вдаються 
переважно великі підприємства. 
2. Ризик ймовірності що облігаційна 
позичка не буде успішною 
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ ЯК НЕОБХІДНИЙ 
ЧИННИК У СУЧАСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Досліджено сутність інформаційного забезпечення управління підприємством, його роль  та напрямок 
подальшого  розвитку для підприємств України в умовах ринкової економіки. Проаналізовано роботи вчених які 
працювали з проблемою інформаційного забезпечення підприємств і новітніх технологій. Виявлені основні 
вимоги і завдання і відповідні ім. результати для покрашення інформаційного забезпечення вітчизняних 
підприємств. 

Ключеві слова: інформаційне забезпечення,інновація,інноваційна діяльність,інвестиції,підприємство, 
конкурентоспроможність. 

 

The essence of an information management software company, its role and direction for further development 
of enterprises in Ukraine a market economy. Analyzed of works the scientists on the problem of information provision 
to enterprises and new technologies. Found the basic requirements and objectives and relevant to them results to 
improve information provision of domestic enterprises. 

Keywords: Informational provision, innovation, innovative activity, investments, enterprise, competitive 
ability. 

 

В цей складний, особливо в економічному та політичному сенсах, для України період 
важливою умовою її стійкого подальшого розвитку на середньострокову і тривалу 
перспективу стає інноваційний чинник. Цьому може посприяти впровадження прогресивних 
технологічних, інноваційних, інформаційних розробок. 

Згідно останніх статистичних даних відбувається поступове зниження інноваційної 
активності підприємств в усіх галузях національної економіки, що значним чином 
відрізняється від аналогічних показників країн, де інноваційний розвиток є пріоритетним 
завданням економічної стратегії. Достатньо проблем і з існуючими системами 
інформаційного забезпечення інноваційних процесів на підприємствах, які залишаються 
традиційними і малоефективними та потребують значних інвестицій.  
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Дослідження щодо інноваційного шляху розвитку України за даними Державної 
служби статистики показують, що за останні роки рівень інноваційної активності 
промислових підприємств залишається на рівні 16-17%. Так, у 2013 р. інноваційною 
діяльністю у промисловості України займалося близько 16.8 % від їх загальної кількості, тоді 
як у 2008 р. – близько 13 %, а в 2000 р. питома вага підприємств, що займалися інноваційною 
діяльністю, становила 18 %. Як приклад частка інноваційних підприємств у США, Японії, 
Німеччині й Франції становить 70–80% від їх загальної кількості. Показники обсягів 
реалізованої інноваційної продукції в Україні свідчать про низьку інноваційну активність 
підприємств показники обсягів реалізованої інноваційної продукції в Україні. У загальному 
обсязі промислової продукції лише 3,8 % мають ознаки інновацій (в Євросоюзі – 75 %). Крім 
цього, спостерігається безупинне зниження рівня науково-місткої вітчизняної продукції та 
зменшення її конкурентоспроможності. 

В умовах діючої глобальної фінансової кризи питання пошуку шляхів ефективного 
інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства стає невід’ємною 
складовою у вирішенні проблем вітчизняної економіки та виходу її на новий рівень 
розвитку. 

Проблемам інноваційної діяльності в Україні приділяли увагу широке коло 
вітчизняних вчених. Зокрема, О.Амошею опрацьовано методологічні підходи до 
інноваційного оновлення техніко-технологічної бази промислового комплексу України [1, 2]. 
Питанням інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу присвячені дослідження 
таких українських вчених, як А.Гриньова, Ю.Каховича, Л.Мартишевої, В.Калишенка, 
С.Онишко, Т.Паєнтко [3]. Питанням теоретико-методологічних основ обліку і аналізу в 
управлінні інноваціями присвячені праці О.Ільченко [4]. Формування обліково-аналітичного 
забезпечення інноваційної діяльності підприємств у своїх роботах вивчала О.Кантаєва [5]. 
Також, проблемам інформаційного забезпечення в інноваційної діяльності своїх роботах 
приділяли увагу такі науковці, як А.Орешенков [6],  Р.Фатхутдинов [7] та багато інших. Стан 
інноваційної діяльності в Україні більшістю експертів-науковців визначається як кризовий і 
такий, що не відповідає сучасному рівню розвитку інноваційних процесів в країнах, для яких 
інноваційний розвиток є ключовим вектором економічної стратегії [8]. Проте, ці 
дослідження не висвітлюють у повному обсязі цю актуальну проблему, бо мають 
фрагментарний характер. 

Ціллю статті є визначення ролі інформаційного забезпечення інноваційної діяльності 
на підприємствах України. Роль інформації у сучасному світі зростає з кожним днем. 
Тенденції до швидкого розвитку обчислювальної і приймально-передавальної техніки 
призводять до того, що швидкість поширення даних розширюється з кожним днем. Вихід в 
Інтернет доступний широкому колу людей. Всесвітня мережа не стоїть на місці, а 
розширюється, модернізується, збільшується швидкість доступу до даних, кількість 
інформації. 

В теперішніх умовах господарювання основу створення та розвитку інформаційних 
технологій є об’єднане використання технічних засобів та продуктів інтелектуальної праці. 
Інформація є основним елементом продуктивних сил підприємства, особливо у взаємодії з 
основними факторами виробництва – капіталом, працею, а також наукою. 

Для сучасного інформаційного забезпечення використовується широкий спектр різних 
типів інформаційних систем – від традиційних без застосування комп’ютерів та спеціального 
програмного забезпечення, до заснованих на використанні комп’ютерів та інтернет ресурсів. 
Метою є створення інформаційних систем та розповсюдження у світовій мережі з 
подальшою трансформацією інформаційних даних в інформаційні продукти.  

Для здійснення ефективної інноваційної діяльності підприємства необхідно визначити 
резерви збільшення інноваційної активності і забезпечити їх використання. Реалізація 
проектів з модернізації і реконструкції виробництва потребує чіткого уявлення про стан 
підприємства та ринку в цілому, фінансової та маркетингової організації інноваційної 
діяльності. З цього випливає проблема, що гальмує розвиток інноваційної діяльності, а саме: 
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недостатнє інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, яке б охоплювало 
сукупність первинних і зведених даних, організацію збереження накопиченої інформації, 
способи її подання та методи перетворень, правила організації банку даних, методики 
кодування та пошуку інформації. Разом з тим, правильні управлінські рішення та відповідні 
висновки можна зробити лише на основі обстежень за принципом суцільного безперервного 
обліку. Тому при розробці інформаційного забезпечення, потрібно враховувати систему 
показників для визначення економічної ефективності інновацій, показники бізнес-планів та 
внутрішні інформаційні потреби.  

Інформаційна система, сьогодні, розглядається як система управління інноваційним 
проектом та тісно пов’язана із системами збереження,обміну та видачі інформації. У роботі 
О.Вінничука зазначено, що інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства 
– це форми, методи та інструменти управління інформаційними ресурсами, які необхідні для 
стабільного функціонування та ефективної реалізації напрямів розвитку підприємства. Як 
зазначає у своєму дослідженні Я.Васьковська, інформаційна підтримка розглядається як 
комплекс заходів, що містить інформаційну базу інновацій, яка полегшує пошук необхідних 
відомостей для забезпечення інноваційного процесу; актуалізацію інформації про існуючі 
наукові розробки в інших організаціях; сприяння трансферту технологій та залучення 
інвесторів. 

Отже, інформаційні системи забезпечують функціонування не лише повсякденної 
фінансово-господарської діяльності підприємства, бухгалтерського та управлінського обліку, 
а й відіграє вирішальну роль у прийнятті рішень щодо напрямків розвитку інноваційної 
діяльності, охоплює і координує всі інноваційні процеси, шляхом використання сучасного 
програмного забезпечення та їх постійного оновлення. Також, кожне підприємство повинно 
слідкувати за рівнем професійної підготовки працівників для роботи з цим програмним 
забезпеченням, проводити курси підвищення кваліфікації. Така практика вже давно 
використовується на підприємствах в країнах з розвиненою ринковою економікою.  

В управлінні діяльністю підприємства використовуються різні програмні продукти, 
які можна поділити на три групи:  

 електронні таблиці в Microsoft Excel (один з найпростіших, доступних і популярних 
інструментів в Україні);  

 корпоративні системи управління; 
 спеціальні розробки на замовлення.  

В даний час на ринку комп’ютерних програм є універсальні аналітичні програми і 
спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. Яскравими представниками 
таких програмних продуктів є ІНЕК-АФСП, Audit Expert, БЕСТ-Ф. Серед спеціальних 
аналітичних програм досить відомими є ИНЕК-аналітик, ИНЕК-інвестор, Project Expert, які 
дозволяють здійснити розробку бізнес-планів і інвестиційних проектів, а також провести 
оцінку їх економічної ефективності. Також можна використовувати інтегровані інформаційні 
системи, в яких поєднуються програми систем підтримки прийняття рішень з програмами, за 
допомогою яких формуються аналітичні звіти. 

Модель розвиненого інформаційного забезпечення не тільки економіки, а й країни в 
цілому, на яку Україна може спиратися, являється японська модель розвитку [9]. Як приклад, 
реалізація програми «Електрона Японія», що поєдную соціальну сферу країни. Прикладом 
успішного інформаційного забезпечення управління може бути японська інформаційна 
система «Електронний уряд», яка пов’язує у єдине ціле усі державні установи країни. 
Економіка Японії також значно залежить від навантаження інформаційного забезпечення і 
нових технологій. Тому, Україні першочергово потрібно створити єдину інформаційну 
систему яка б: 

- поєднувала через високошвидкісні канали зв’язку усі підприємства всіх галузей 
економіки, що посприяла б підвищенню ефективності бізнесу; 

- контролювала виробничі процеси при створенні, складанні і транспортування товарів 
і їх продажу; 
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- створювала б єдину систему фінансової та бухгалтерської звітності як на рівні 
окремих підприємств, так і галузей в цілому, що дозволило б підвищити контроль за 
їх розвитком та діяльність з боку держави та незалежних аудиторських компаній;  

- надавала б достатню кількість інформації для внутрішніх та зовнішніх інвесторів, що 
дозволило б їм краще оцінити прибутковість, ризики та ефективність інвестиційних 
проектів. 
Для цього, в інноваційної діяльності підприємств актуальними завданнями 

запровадження якісного інформаційного забезпечення є : 
 дослідити практику інформаційного забезпечення науково-технічних інновацій, яка 

склалась, і запропонувати рекомендації щодо реорганізації інформаційної підтримки 
на базі сучасних інформаційних технологій; 

 теоретичне обґрунтування основних принципів і критеріїв створення, розвитку і 
функціонування комплексної інформаційної системи підтримки інновацій; 

 подальша розробка принципів і методів побудови комплексної інформаційної системи 
для  підтримки науково-технічних інновацій; 

 дослідити періодичність оновлення інформаційних фондів в інформаційних 
структурах та формуваннях; 

 дослідити особливості моделювання і конструювання на прикладі центру 
інформаційного забезпечення науково-дослідної організації; 

 здійснити порівняльний аналіз продуктивності нової і традиційної систем 
інформаційного забезпечення інновацій. 
Результатами виконання цих актуальних завдань для покращення управління 

інноваційними процесами шляхом впровадження на підприємстві сучасних інформаційних 
технологій мають стати: 

- сформовані дані по прийняттю управлінських рішень інноваційної діяльності 
підприємства; 

- на базі всіх внутрішніх документів підприємства створення єдиного інформаційного 
простору для перевірки ідентифікації документів і поліпшенню оптимізації 
внутрішньої облікової політики; 

- керування інформаційними потоками задля підняття конкурентоспроможності; 
-  розрахунки та співвідношення за певний період часу екологічного, економічного, 

соціального та науково-технічного ефектів; 
- аналіз факторів зовнішнього впливу від впровадження інновацій за рахунок побудови 

економіко-математичних моделей; 
- оновлення програмного забезпечення;  
- дослідження зарубіжних баз даних; 
- дослідження інформації щодо реальних та потенційних інвесторів; 
- інформування про інноваційні зміни, які вказують на розвиток; 
- розробка зрозумілої для працівників інформації; 
- розробка і формалізація даних для менеджерів для подальшого прийняття 

управлінських рішень. 
Враховуючи всі покладені перед інформаційною системою завдання і отримані 

результати в основу яких покладені такі фактори розвитку,як інформація, професійні 
знання,сучасне програмне забезпечення можна зробити висновок що для підтримки 
інноваційних процесів підприємства використання яких сприяє підвищенню ефективності в 
інноваційній діяльності підприємства. 

У вітчизняних і зарубіжних наукових джерелах представлена інформація моніторинг 
якої необхідний для всіх учасників інноваційних процесів підприємств. На вітчизняних 
підприємствах наразі використовуються традиційні системи інформаційного забезпечення 
які є малоефективними, а спроби їх удосконалення що потребують корінних перетворень 
неможливі без значних інвестицій. 
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Відсутність державної підтримки, недосконалість податкової системи та застаріле 
інформаційне забезпечення інноваційної сфери все це на фоні нестабільної ситуації в 
вітчизняній економіці не забезпечує перспективи для конкурентних переваг національної 
наукової складової і становлять загрозу інноваційній та економічній безпеці країни загалом. 

У наш час виникає потреба у розробці заходів розвитку інноваційної активності 
вітчизняних суб’єктів господарювання та детальному розгляді та аналізі чинників, що 
впливають на стан інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств та їх 
подальший розвиток. Бо інформаційне забезпечення є невід’ємною складовою для прийняття 
своєчасних управлінських рішень. Щоб отримувати необхідні внутрішнім користувачам 
підприємства на всіх етапах виробництва та підготовки звітів для керівництва та інвесторів 
використовувати потрібно застосовувати якісні програмні продукти для забезпечення 
надійної інформаційної підтримки.  

Зараз інвестори першочергово звертають увагу на рівень інноваційного розвитку 
підприємств та яке інформаційне забезпечення використовується на підприємствах. 
Враховуючи це необхідність впровадження систем інформаційної підтримки інноваційних 
процесів як використання найбільш повної кількості потрібної інформації з різноманітних 
джерел виходить на перший план для розвитку сучасних вітчизняних підприємств. 
Конкурентоспроможність підприємства забезпечується зваженим розставленням пріоритетів 
щодо забезпечення себе необхідними джерелами інформації та програмного забезпечення. 

Отже одним із актуальних напрямів вдосконалення інформаційного забезпечення і 
підвищення рівня конкурентоспроможності інноваційної продукції є подальше вивчення 
програного забезпечення і джерел інформації бо система інформаційного забезпечення 
інновацій є необхідним чинником у сучасній діяльності підприємств. 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні і впровадження інформаційних 
технологій та інформаційних систем в усі сфери суспільного життя є одним із пріоритетних 
напрямів державної політики. 
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In the article there are considered and classified different types of internal and external restructuring 
measures which refer to corporate management restructuring. There is schematically shown the difference between 
mergers and acquisitions and their essence, as well as there are studied different types of divestments which help 
understand the strategies of the well-developed companies and the companies which use such measures in order to 
withdraw from a distressed situation. 
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Management restructuring is considered as the most popular type of restructuring among 
different restructuring measures (such as asset restructuring, debt restructuring, strategic 
restructuring, etc.) in the majority of business agents in spite of their type of activity, legal form of 
organization, life cycle and other specifications. Development of mergers and acquisitions refers 
mostly to the practical (business) sphere where there exist plenty of alternatives of the M&A 
agreements and their implications. In the scientific area, the scholars, though, make repeated 
attempts to classify all the alternatives which are available in business concerning the M&A 
agreements; this helps define specific features of each type of agreement and enables to understand 
strategic plans and incentives of initiative parties of agreements and to develop the behavior and 
business strategies for those parties which become targets of such restructuring measures.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Ways of external and internal management reorganization 
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financial performance. A target company may also seek for the improvement of its strategic 
position or financial and economic indicators but it can also struggle for economic survival by being 
taken over or by being merged with a more stable and developed company. 

Relying on the practice of the existing restructuring measures, the author made a schematic 
classification of the external and internal reorganizations (figure 1).  

Starting with the simplest notion of Mergers, let us clarify some differences between various 
types of mergers. There exists slight difference in merger and amalgamation which is, however, not 
always perceived in everyday practice. Merger is combination of two or more companies which can 
be done either by way of amalgamation or by way of absorption. Amalgamation is the process 
where two or more companies dissolve their identity to form a new entity. When financially weak 
company absorbs financially strong company it is corporate restructuring made in the form of 
reverse merger. Merging of large sized company into small sized company is also form of reverse 
merger [1]. 

In today’s corporate world, where survival of the fittest is the maxim, mergers and 
acquisitions are commonplace and any merger or acquisition invariably heralds a restructuring 
exercise. 

Takeover is another type of restructuring. When a bidder company takeover the management 
of target company with permission of its Board, it is termed as Friendly takeover. When a company 
secretly acquires the control over a target company against wish of their management, it is termed 
as hostile takeover.  

Table 1 
Reasons for the restructuring procedures in terms of corporate crisis 

Type of 
corporate 

restructuring 
Common reasons for making external restructuring with a financially distressed company 

Amalgamation is a good way of withdrawing from a crisis state 
for the small companies which can take forms of merging assets, 
production capacities and capital. 

Mergers In case of a crisis, a merger with other companies can allow a 
more rational use of facilities and, as a result, a better 
distribution of fixed costs. Merger can bring about a 
redistribution of resources between the participating companies, 
in order to rebalance the entity created. 

Takeovers 

A crisis offers to a determined and a firm investor a good 
possibility to aim his financial resources which were released 
after the cessation of different investment programs at the 
extensive expansion of hi business by way of acquiring 
depressed competitors or suppliers. 

Crisis can be considered as a trigger of an 
M&A agreement. Main positive reason of 
a recession of a company which leads 
then to mergers or takeovers is shown in 
the fact that there is no need to explain to 
the top-management and the staff of a 
company the reasons to introduce such 
changes. Thus, there vanishes a brake 
which can take place when a company 
shows positive financial performance and 
flourishes. 

Leveraged 
buyouts 

In many cases, when LBOs are considered as predatory, a target 
company’s assets are used as collateral for repaying debt. A 
crisis company can be a good example for using its assets as a 
means of debt repayment without any chance for this company 
to revive in the future. 

Some leveraged buyouts occur in 
companies experiencing hard times and 
potentially facing bankruptcy. One of 
scenarios of driving a buyout is a Savior 
Plan: this scenario typically involves a 
plan involving management and 
employees to borrow money to save a 
failing company. 

Asset buyouts 

An asset acquisition strategy may be used for a takeover or 
buyout if the target is bankrupt. Market knowledge, research and 
experience are important to a successful asset acquisition 
strategy. By taking advantage of one company's distressed 
position, another company can purchase assets like equipment 
and machinery for its own business at reduced prices. 

Managers of stable and flourishing 
companies consider creating new 
companies to purchase assets in and out 
of bankruptcy. While bankruptcy is a 
relatively inefficient market, it does have 
advantages, particularly in changing the 
look of the balance sheet. 

Management 
buyouts 

In terms of crisis, there appear more frequently contradictions between the approaches of running business 
which are used by strategic investors and top management of a company. Driving a way out of this situation 
may be not only a change of the whole managerial team but also the so-called management buyout which 
refers to buying-off the company by top managers from the shareholders. This phenomenon is more spread at 
small and middle-sized enterprises. 

 
Joint venture is an entity formed by two or more companies for a specific period with a 

specific objective. Joint ventures are useful for a company to enter into new segment of market. 
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Joint venture creates a new entity, however Strategic Alliance allows companies to remain 
independent while perusing agreed goal [1]. 

Buy-back is also used as restructuring strategy so as to increase earnings per share of a 
company. Strategy used to increase market price of share is called as subdivision of shares, which is 
also type of corporate restructuring. 

When economy “overheats”, which is characterized by a surplus of “cheap money”, the M&A 
agreements are made because the owners of a business have favorable conditions in order to make 
decisions to invest in non-core assets, expand markets, extend businesses, integrate production activity 
both vertically and horizontally. Thus, the “cheap money policy” provokes an investment boom. On the 
contrary, in terms of economic and financial crisis, the M&A agreements have distinctive purposes. In 
difficult economic conditions, the investors try to keep their business intact by using a synergy effect, 
they try to minimize costs from continuing their operating activity, they sell-off non-core assets. This 
creates an opportunity for more successful and venture companies to acquire a functioning business at a 
lower market price. 

Companies often have a plenty of reasons for making the above mentioned types of 
external restructuring. One of them concerns crisis companies or companies which operate in 
their crisis periods for which a management restructuring process may be the only way to 
surmount crisis. Table 1 illustrates the well-spread and obvious reasons for each type of corporate 
restructuring measures for the companies-buyers. 

Mark J. Schwartz, President, Gordon Brothers Group said: “We look at companies that are 
in some level of distress but have a definable brand or product or service that gives it a competitive 
advantage. We want to invest working capital into a company necessary to support new 
management, and avoid purely overleveraged situations. Our investment never becomes a cash 
consideration back to a seller.” This statement describes the necessity to count on distress 
companies in mutual collaboration while searching for financial and strategic partner in mergers 
and amalgamations.  

Table 2 
Incentives of financially distressed and financially stable companies to be merged or taken over [7, 8] 

Merger: 
for a financially distressed company: for a flourishing company: 
- salvation merger (is based on legal or financial reasons and is 
achieved in order to avoid bankruptcy or liquidation of 
companies which are badly managed but which have advanced 
technology and superior equipment); 
- merger carried out for reasons of a social nature aims at 
avoiding unemployment or where appropriate to support the 
development of sectors which are facing crisis situations 

investment of monetary assets into a company at an 
underestimated price 

Ways to perform merger: 
- arising interest in improving its situation and in gaining future profits, a crisis firm can propose to its suppliers and customers its 
holding of shares which are not in the circulation. These securities are offered at a price which is lower than the market value 
instead of granting a delay of payments; 
- a crisis company can propose its undervalued shares instead of debt restructuring or a write-off of undue bank debts; 
- a distressed company sells off its securities at a lower price to another financially strong companies which are neither 
counteragents nor creditors. 

Acquisition: 
for a financially distressed company: for a flourishing company: 
- acquisition as an effective means of financial sanitation and 
salvation or a deleverage failing balance sheet of a company; 
- obtaining possibility to economize at the expense of leveling 
doubled functions, compensating own weaknesses using 
advantages of a new partner, consolidating resources in order 
to implement projects of withdrawing a company from a crisis 
situation. 

- more effective debt management of a debtor under control of 
his creditors; 
- increase of vertical integrity of a supplier or a client and 
minimization of external risks; 
- a good management team in an acquiring company which has 
experience at co-operating enterprises and can improve the 
financial situation of a distressed company; 
- redistribution of property. 

Ways to perform acquisition: 
- a company can be taken over by its financially stable creditor, supplier or client (vertical acquisition);  
- a company can be taken over by another financially stable party (firm) from any business area; 
- a company can be taken over by an investment company or a bank which ever had financial relations with the acquired company. 
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Besides, it is also feasible to distinguish the reasons or incentives of financially distressed 
companies and absolutely stable companies in aligning their businesses. These reasons have 
absolutely different vectors but the end effect of such collaboration is profitable for both parties 
(table 2). 

For good measure, there can be used the already tested method of “waiting till the difficult 
times are over” by taking a legal bankruptcy action which can preserve a company from meeting 
creditors’ requirements for a long time if to rule this process skillfully. Such possibility can take 
place due to the Law of Ukraine “About Reinstatement of the Debtor’s Solvency or His Bankruptcy 
Admission” [9] where there can be introduced a moratorium on meeting creditors’ claims. At a 
modern enterprise, bankruptcy process can be considered as an absolutely adequate tactical measure 
to avoid financial failure. 

At the same time, in spite of the fact that there exists an opinion that mergers and 
acquisitions increase the effectiveness of the enterprises which decided to cooperate mutually, the 
M&A more often lead to a crisis emergence in both companies which is a reverse side of a 
transaction. These consequences can aggravate the results of production activity, increase the 
bureaucracy burden, decrease financial indicators and lead a company to a failure or a loss of it 
positions at the market. 

Internal restructuring measures have another nature and a vector of their influence on a 
company’s activity. “Divestiture” or “Breakup” has been used as general term referring any kind of 
corporate fissions, and often, it is mixed up with “spin-off” and “split” in practice which are also 
called “Demerger” in British [4]. Demerger is also a type of corporate restructuring which results in 
formation of two entities. The entity which undertakes demerger is termed as demerged company 
and the new entity formed is called as resulting company. Companies adopt demerging strategy to 
sell subsidiaries or to get rid of non-profit making division of company. Demerger takes place in the 
form of spin-off, split-off, split-up, sale-off, etc. [1].  

Spin-off is one of the divesting schemes to form a new company by splitting certain portion 
of assets or operations of exiting company, and eventually the shares of new company will be 
distributed a dividends proportionally to the shareholders of a divesting company [4]. In a spin-off, 
company distributes its shareholding in subsidiary to its shareholders thereby not changing the 
ownership pattern. In a pure spin-off, a parent company distributes 100% of its ownership interests 
in a subsidiary operation as a dividend to its existing shareholders. After the spin-off, there are two 
separate, publicly held firms that have exactly the same shareholder base. This procedure stands in 
contrast to an initial public offering in which the parent company is actually selling (rather than 
giving away) some or all of its ownership interests in a division. The spin-off process is a 
fundamentally inefficient method of distributing stock to people who may not necessarily want it 
[2]. 

If the parent company decides to sell only a minority stake in the business, the exercise is 
called a partial spin-off. Partial spin-off transactions occur when a corporation distributes shares in 
a subsidiary to the public while retaining partial ownership. After a subsidiary becomes publicly 
traded, it is possible to determine the market value of the parent company’s investment in the 
subsidiary. By subtracting the subsidiary’s per-share value from the parent company’s per-share 
value, we will be able to isolate the implied value of the parent company’s core businesses – known 
as the "stub" [2]. 

Split-off is the form of demerger where shareholders of existing company form a new 
company to takeover specific division of existing company. When existing company is dissolved to 
form few new companies, it is called as split-up. Sell-off takes place when company sells its non-
profit making division [1]. 

Companies may try to restructure out of court to avoid the high costs of a formal 
bankruptcy. Internal reorganization is also a good way for crisis companies to renew their activities, 
remodel the whole management system and take a critical glance on what is going wrong in a 
company’s management and financial performance. Bankruptcy may force the business to shed 
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excess flab such as workforce, land, or other resources, sell some business lines to raise cash, and 
become lean and mean, to attract bail-outs or some other rescue package. 

Conclusion. Considering the above written statements and suggestions, we can make a 
conclusion about feasibility of performing all of the types of internal and external corporate 
restructuring for all parties involved in this process. Especially profitable it can be for the 
companies which cope with economic and financial crisis and thus increase their financial 
indicators, withdraw from a distressed situation and glean effect of cooperating with financially 
stable and profitable business agents at the M&A markets. 

 

References: 
1. Ubale M. Types of Corporate Restructuring [On-line Resource] / Madhura Ubale. – Interactive platform for 

finance professionals, 2010. – Access mode: http://www.caclubindia.com/articles/types-of-corporate-
restructuring-5649.asp#.VHUgUdKsWgw. 

2. Spin-off Advisors [On-line Resource] / Financial Marketing, 2014. – Access mode: 
http://hyperpyron.com/spinoff-advisors/. 

3. DePamphilis D. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to 
Process, Tools, Cases, and Solutions. – Donald DePamphilis. – 2007. – 768 p. 

4. Yang K. Fundamentals of Divestiture as Restructuring Method // Kisuk Yang. – Massacchusetts Intitute of 
Technology – USA, 2003. – 82 p. 

5. Злиття та поглинання: перспективи українських стратегічних інвесторів в умовах кризи [On-line 
Resource] / Сейл Прайс Компанi. – 2010. – Access mode: 
http://www.saleprice.com.ua/ua/publications/ukrainian_m&a_under_crisis.html. 

6. Максимов В. Кризові нюанси реорганізації бізнесу [On-line Resource] / Владислав Максимов. – 
«АКТІО», 2009. – Access mode:  http://rights.unian.ua/231461-krizovi-nyuansi-reorganizatsiji-biznesu.html. 

7. Белоусова В.О. Слияния и поглощения как способ финансового оздоровления компаний [On-line 
Resource] / В.О. Белоусова. – Финансовый университет при Правительстве РФ, 2014. – Стратегии 
бизнеса. – Access mode: http://strategybusiness.ru/globalnyij-biznes/sliyaniya-i-pogloshheniya-kak-sposob-
finansovogo-ozdorovleniya-kompanij.html.  

8. Uher M., Merger of Commercial Companies in the Conditions of the Financial Crisis [On-line Resource] / M. 
Uher, C.M. Nagy, B. Cotleţ, D. Cotleţ. – West University of Timisoara. – P. 417-420. – Access mode: 
http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2012/kssue2012_063.pdf. 

9. About the Reinstatement of Debtor’s Solvency or His Bankruptcy Admission : Law of Ukraine № 4212-VI 
from 22.12.2011 (altered and edited) / Parliament of Ukraine. – Access mode : http://zakon2.rada.gov.ua. 

 

Kovalyova Y. G. 
Post graduate 

Kharkiv state university of food technology and trade 
 

OPTIMISATION OF TRADE INTERPRISES’WAREHOUSE ACTIVITY 
 

Ковальова Я. Г.  
аспірант  

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Розкрито сутність складської діяльності торгівельного підприємства, як інтегрованої складової 
логістичного ланцюга. Досліджено специфіку роботи складу з оптовими замовниками, роздрібними 
замовниками та змішану діяльність. Розглянуто основні показники ефективності діяльності складу 
торгівельного підприємства. Обґрунтовано використання управлінської системи «Канбан» для підвищення 
ефективності діяльності складу торгівельного підприємства.  
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Warehouse activity of trade enterprises, as an integrated component of the logistic chain was described. The 
specificity of the warehouse activity with the wholesale customers, the retail customers and the mixed customers was 
investigated. Main indicators of  the efficiency of the trade enterprises’ wholesale were researched. The necessity of 
usage of the management system “Kanban” for increasing the efficiency of the trade enterprises’ wholesale activity 
was proved.  

Key words:  wholesale, logistics, trade enterprise, wholesale and retail warehouse activity, efficient 
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Розвиток сучасної торгівлі характеризується наростаючою конкуренцією. Оптимізація 
товарного руху є основою для підвищення конкурентоздатності підприємства.  Основою 
задачею конкурентоздатного підприємства є зниження затрат на шляху товару до кінцевого 
споживача, що реалізується завдяки вдосконаленню організаційно-технічних процесів. 
Подібні заходи сприяють зниженню собівартості товару, відповідно позитивно впливаючи на 
конкурентоздатність продукції та підприємства в цілому.  

Основним елементом товарного руху є система складування, оскільки оптимальний 
рух матеріальних потоків в логістичному ланцюзі неможливий без концентрації необхідної 
кількості запасів на відповідних складах.  Рух через склад пов'язаний зі значними затратами 
живої та уречевленої  праці, що значно підвищує собівартість товару [1, c.226].  

Сучасний склад торгівельного підприємства включає в себе велику кількість 
взаємопов’язаних елементів, що виконують ряд функцій по розподілу матеріальних потоків, 
накопиченню, розподілу вантажу між постачальниками, споживачами. Система складування 
на підприємствах торгівлі відноситься до складних систем, оскільки включає велику 
кількість технологічних характеристик, обладнання, номенклатури, тощо.  

Складська діяльність тісно пов’язана з діяльністю інших відділів, оскільки є 
функціональним елементом логістичного ланцюга, що в свою чергу формує основні вимоги 
до складської системи. В зв’язку з цим складська діяльність повинна розглядатися, як 
інтегрована складова частина логістичного ланцюга.  Основне призначення складів – 
концентрація запасів, їх зберігання та забезпечення безперебійного та ритмічного постачання 
споживачів [2, c.119]. 

Функціональну діяльність складу торгівельного підприємства можна відобразити в 
схемі на рис 1. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Функціональність складської діяльності торгівельного підприємства 
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від різних постачальників і відрізняється кількісними і якісними характеристиками (розмір, 
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колір, модель, форма і т. д.).   
З метою зрівняння часової різниці між надходженням товару від постачальника та 

відпуску його споживачу та для забезпечення безперебійності процесу, складська система 
повинна здійснювати контроль за концентрацією товару, його складування та забезпечення 
відповідного зберігання. Зі зберіганням товару пов'язаний цілий комплекс дій із розміщення 
товару, створення відповідних умов для якісного зберігання (температурний режим, 
вологість, товарне сусідство).   

На організацію діяльності торгівельного складу впливає спеціалізація діяльності 
(здійснення операцій B2B, В2С або комбінація обох видів збуту).  Склади оптової торгівлі 
здебільшого здійснюють постачання меншим оптовим споживачам та постачання в 
роздрібну торгівельну мережу [3, c. 85].  

При здійсненні операцій на рівні оптової діяльності, склади є матеріально-технічною 
базою, яка виконує функції по прийому, зберіганню, сортуванню та відпуску товару. 
Особливою функцією є накопичення нормальних товарних запасів для забезпечення 
безперервного і планомірного руху товару.  

Специфіка роботи торгівельного складу з роздрібними замовниками полягає у 
необхідності підсортування товару, що надходить в широкій асортиментній лінійці, 
концентрація якого повинна постійно підтримуватися для задоволення кінцевого споживчого 
попиту.  

Складські затрати на утримання товару складають від 25% до 80% вартості товару. В 
зв’язку з цим, складська діяльність торгівельного підприємства потребує підтримання 
певного рівня ефективності та постійного вдосконалення [4, c. 36].  

Розглянемо основні параметри, що характеризують склад, як той, що є ефективним 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні  показники ефективності діяльності складської логістики торгівельного 

підприємства 
№ Критерій ефективності роботи складу Постановка проблеми, що потребує вирішення 

1. 
К-ть повернень замовлень через несвоєчасне 
постачання  

‐ Тривалий час завантаження/розвантаження 
товару 

2. 
К-ть накладних, що поступають для 
корегування 

‐ Не коректно підібраний товар; 
‐ Брак товару; 
‐ Короткий термін придатності.  

3. К-ть невиконаних замовлень 
‐ Низький рівень організації роботи персоналу 

із замовленнями; 

4. К-ть неліквідного товару 
‐ Низький рівень координації діяльності відділу 

закупівель та складського відділу 

5. К-ть бракованого товару 
‐ Низький рівень організації взаємодії відділу 

збуту та постачальників; 

6. 
Результати інвентаризації товару  
 

‐ Виявлення нестачі або надлишку товару; 

7. 
Сума залишку товару в грошовому 
еквіваленті, відносно продажів за попередній 
період 

‐ Не коректний розрахунок товару, що 
закупається; 

 

Підвищення ефективності діяльності складської системи в першу чергу залежить від 
раціональної організації діяльності на складі (основні параметри якої представлені в табл. 1).  

Вагомим кроком на шляху до підвищення ефективності складської діяльності є 
автоматизація внутрішніх процесів всередині складу та зовнішніх зв’язків. Проте, на наш 
погляд, більш раціональним є підвищення ефективності роботи на складі за рахунок наявних 
ресурсів, а не придбання додаткової техніки, впровадження ІТ-інновацій та спеціального 
програмного забезпечення.  

Особливої уваги варта така система управління, як «Канбан», яка успішно 
впроваджені на Заході. Методологія управління, основана на використанні даних систем і 
базується на скороченні часу і витрат обігу. Тобто, компанії намагаються мінімізувати 
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матеріальні запаси, оскільки запаси є не лише розрахунковим показником, а є об’єктом 
безпосереднього управління, що забезпечую конкурентоздатні переваги підприємства.  

Незважаючи на те, що даний підхід був вперше використаний на виробничих 
підприємствах, а саме на концерні «Тойота» - світовому лідері виробництва авто, дана 
система може успішно застосована щодо оптимізації складської діяльності торгівельних 
підприємств [5, c. 327].  

«Система» Канабан» є логічним продовженням  методу управління «точно в строк», 
забезпечуючи безперервність матеріального потоку, при мінімізації запасів. Незалежно від 
того, як здійснюється процес відбору замовлень: вручну пакувальниками, чи конвеєрним 
методом, затримки з надходженням товару можуть призвести до зниження рівня 
продуктивності.  

Сутність системи «Канбан» при організації складської діяльності полягає в 
необхідності запобігання «Трьох М» (muri – надлишок, muda – втрати,  mura – 
нерівномірність).  

Під час здійснення операційної діяльності на складі торгівельного підприємства із 
втратами можуть бути пов’язані витрати при неповному завантаженні машин, 
нераціональному розподіленні матеріальних потоків на складі, утриманням певної частки 
персоналу для забезпечення піків продажів.  

Періодична нерівномірність інтенсивності виконання робіт, пов’язана із 
відвантаженням товару, обробкою замовлень, викликана людським фактором. 

Надлишки, як негативний фактор, що впливає на діяльність складу торгівельного 
підприємства, можуть бути представлені і в виді оплати понаднормової праці складських 
співробітників, і в виді наявності надлишкових матеріальних запасів.  

Виходячи з вищесказаного, логічним методом організації безперебійної роботи складу 
є створення зон комісіонування. Проте, створення подібних зон відбору без своєчасного 
поповнення їх відповідним асортиментом є неефективним.   

Найпростішим методом поповнення запасів зони комісіонування є перевірка 
наявності вільних місць в комірках зони відбору, пошук на складі та доповнення відповідних 
комірок. При такому підході, співробітник складу практично має одне завдання на цілий 
робочий день і керівництво не витрачає час на постійну постановку задач робітнику. Проте, в 
такій ситуації, практично відсутній контроль за продуктивністю праці співробітників. Існує 
високий ризик відсутності товару в потрібному місці, в потрібний  час. Не виключена 
ситуація, коли через відсутність координації асортименту товару, зона відбору доповнюється 
товаром, який ще є в наявності, а відсутній товар своєчасно не довозиться. 

Розрахунок асортиментної кількості товару в зоні комісіонування на основі прогнозу 
продажів та наявного на складі товару не забезпечить складську діяльність потрібною 
ефективністю, оскільки розрахунок буде побудований лише на прогнозуванні часових затрат 
та споживчому попиті, враховуючи попередні періоди. Похибки в прогнозуванні призведуть 
до виникнення надлишкових запасів одних груп товарів та виникнення нестачі інших груп 
товарів.  

Використання системи «Канбан» дозволяє забезпечити склад необхідним товаром, 
відповідно до поточного попиту, без використання прогнозування. На складі створюються 
запаси, котрі пов’язані з попитом в режимі реального часу.  

По своїй суті, «Канбан» - це супровідні карточки товару, різних кольорів, що містить 
необхідну інформацію про товар: 

‐ артикул товару; 
‐ місцезнаходження товару на основному складі; 
‐ місцезнаходження товару на складі відбору.  
Зберігання кожного товару на складі повинно супроводжуватися відповідною 

карточкою. При використанні, на приклад, двох або більше конвеєрних ліній для товарів 
потрібно використовувати карточки однакові за змістом, проте різних кольорів. Кожний 
товар повинен мати свою певну комірку, а різні групи товарів, повинні, відповідно, 
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групуватися в різні ящики. В кожний ящик вкладається карточка замовлення. У випадку, 
коли товар закінчується співпрацівник, який відповідальний за відбір товару повинен 
розмістити карточку замовлення у спеціальну комірку, а порожню тару прибрати з 
конвеєрної лінії. Оператор складу, який є відповідальним за поповнення асортименту товару 
збирає карточки замовлення з конвеєрних ліній. На їх основі готуються листи відбору, що 
містять інформацію про: код товару, його розміщення на основному складі, його розміщення 
на конвеєрній лінії. Лист відбору та карточки замовлення потрапляють у відділ комплектації. 
У відділі комплектації відбувається відбір товару по листу-замовленню, розміщення товару 
на стелажах конвеєру з відповідними картками. Виконана відомість відбору повертається до 
оператора, разом з картками товару, що закінчився на складі. Отримавши відомість та 
інформацію про товар, що закінчується на складі, оператор ініціює інвентаризацію цього 
товару, формує замовлення на поставку потрібного товару та зберігає картки відповідного 
товару до моменту його надходження на склад. 

Використання подібної схеми роботи складу торгівельного підприємства  з 
застосуванням карток «Канбан» дозволяє створити саморегульовану систему, що 
орієнтується на попит. Інтенсивність роботи складу можна регулювати за допомогою 
кількості задіяного персоналу.  

Подібна система буде однаково ефективною як при використанні конвеєрної 
комплектації товару так і при використанні традиційної ручної або напівавтоматичної 
комплектації, оскільки аналогічні проблеми виникають на складах з розміщенням зони 
відбору на нижніх ярусах і зі зберіганням товару на верхніх ярусах стелажних систем.  

Основними перевагами використання «Канбан» системи на складах торгівельних 
підприємств є: 

 доступність до відвантаження усього товару, що є на складі, а не лише того, що 
знаходиться в комісіонованій зоні або в зоні відбору; 

 скорочення затрат на внутрішнє переміщення товарів; 
 досягнення стабільного, оптимального рівня товарних запасів; 
 зменшення розмірів партій продукції, що закупається; 
 зменшення часу на передачу, обробку, доставку товару;  
 скорочення логістичного циклу; 
 максимізація швидкості обертання капіталу фірми; 
 зниження собівартості товару; 
 мінімізація кількість неліквідного товару.  

Основним недоліком впровадження системи «Канбан» є значний вплив людського 
фактору на перетікання всіх процесів на складі. «Канбан» організовує роботу складу по 
принципу «конвеєра». У випадку, якщо на одній із ланок виникає затримка або зупинка, 
відбувається затримка або зупинка всієї діяльності складу, в зв’язку з відсутністю 
необхідного товару або карток.  

Через суттєвий вплив людського фактору на діяльність складу в рамках представленої 
моделі необхідно: 

1. Впроваджувати стратегію постійного підвищення якості роботи.  
1.1 Постійно проводити  анкетування працівників, щодо можливих шляхів 

покращення роботи складу. 
1.2 Проводити періодичний «брейнстормінг» за участю керівного складу 

персоналу для пошуку шляхів підвищення продуктивності та вдосконалення поточних 
операцій. 

2. Впроваджувати вдосконалення управління персоналом. 
2.1 Постійний перегляд та вдосконалення мотиваційної сітки працівників. 
2.2 Створення комфортних умов для праці та надання соціальних пільг. 
2.3 Мінімізувати неефективне навантаження працівників, використовуючи 

зонування складських приміщень на ергономічні технологічні ділянки (для створення 
комфортних умов транспортування, фасування, комплектування товару з максимально 
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зручних зон складу). 
3. Запроваджувати принципи інтеграції (організація кооперація з 

постачальниками, наприклад шлях постачання товару зі шрих-кодами кінцевих споживачів 
та ін..) 

4. Сконцентрувати більшість людських ресурсів на операціях, які забезпечують 
80% ефективного функціонування складу (використання принципу Паретто) 

5. Запровадити поточний операційний контроль, з метою виявлення операцій, що 
виконуються найчастіше та проведення аналізу раціональності їх виконання, з проведенням 
їх наступної реорганізації, при необхідності.  

6. Запровадження кросс-докингу, з проведенням попереднього аналізом 
можливості використання даного підходу.  

7. Запровадити жорсткий контроль щодо розміщення товару (товари, що 
користуються невисоким попитом раціональніше розмістити на більш віддалених ділянках 
складу та ін.). 

8. Періодично проводити утилізацію обладнання та товару, непридатної для 
використання.  

9. Запровадити чітку інструкцію щодо проведення всіх операцій на складі (така 
практика дозволить зменшити, а з часом і усунути негативний вплив людського фактору, 
мінімізувати набір зайвих дій при виконанні поточної діяльності на складі).  

Висновки. Жорсткі умови ринкової конкуренції та нестабільність економічної 
ситуації потребують від керівництва торгівельних підприємств оперативної реакції на зміни 
в зовнішній середі та впровадження альтернативних методів зменшення собівартості товару. 
Значну долю вартості товар набуває під час проходження логістичного ланцюгу. В зв’язку з 
цим особливої уваги потребує раціоналізація діяльності складської логістики, як основи 
логістичного ланцюгу, що відповідає за ведення складського господарства, системи 
закупівель, прийому, розміщення, обліку товару і управління запасами, з метою мінімізації 
затрат, пов’язаних зі складуванням та переробкою товарів. Альтернативним засобом 
оптимізації комплексу взаємопов’язаних операцій, що реалізуються в процесі перетворення 
матеріального потоку в складське господарство є впровадження система «Канбан», яка 
націлена на мінімізацію товарних запасів та скорочення логістичного циклу товару, що в 
свою черг, призведе до підвищення швидкості товарообігу, як наслідок – зниження 
собівартості товару. Як і інші моделі управління, система «Канбан» має свої переваги та 
недоліку і потребує постійного вдосконалення та інтеграції з іншими моделями управління 
складською логістико. 
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Розглянуто науково-методичні підходи щодо вибору типу методів управління ризиками у сфері 
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It is considered scientifically methodical approaches in relation to a choice as methods of management risks in 
the field of commercial activity of enterprises of retail business. 

Key words: commercial risk, enterprise, retail, risk management, methods of risk management. 
 

Економічні зв’язки, що виникають при функціонуванні підприємств торгівлі, 
супроводжуються різноманітними ризиками, які необхідно своєчасно виявляти, оцінювати та 
врегульовувати, оскільки у ринковій економіці наслідки ризиків повністю покладаються на 
підприємця. За таких умов значення процесу управління ризиками, визначення його 
особливостей у торгівлі з метою підвищення ефективності ризик-менеджменту зростає, що 
зумовлює актуальність теми, обраної для дослідження. 

Якість і результат управління комерційними ризиками значною мірою залежать від 
відповідності обраних методів управління виявленим у ході аналізу та оцінки чинників 
ризику. Питання класифікації ризиків, їх оцінки та вибору методів управління ними знайшли 
висвітлення у працях провідних науковців В.А. Абчука [1], В. А. Боровкової [2], 
В. В. Вітлінського [3], В. М. Гранатурова [4], І. Ю. Івченка [5] та ін. 

З метою підвищення ефективності ризик-мененджменту необхідно враховувати 
особливості застосування методів управління ризиками у сфері комерційної діяльності 
підприємств роздрібної торгівлі. Для досягнення цієї мети доцільно визначити науково-
методичні підходи щодо вибору типу методів управління ризиками. Обрати релевантний 
метод управління ризиками можливо за врахування не тільки розміру очікуваних втрат, але й 
імовірності їх виникнення. Певні рекомендації  в цьому напрямі представлені в роботі В.А. 
Боровкової [2, с. 194], де авторкою розроблена загальна двомірна матриця з чотирьох 
квадрантів «розмір можливих втрат (великі та невеликі) – імовірність ризику (висока та 
невисока)».  

Розвиваючи та надаючи конкретності цим ідеям, нами пропонується: 
- по-перше, розширити градацію рівня ризику відповідно до шкали оцінки втрат 
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операційного прибутку (мінімальний – низький – середній – високий – критичний);  
- по-друге, деталізувати шкалу оцінок імовірності виникнення втрат за рахунок 

виділення п’яти характеристик: втрати майже неймовірні, втрати малоймовірні, втрати 
ймовірні, ймовірність втрат висока, втрати майже неминучі. 

З урахуванням авторських пропозицій матрична модель вибору типу методів 
управління комерційними ризиками на підприємствах роздрібної торгівлі матиме вигляд 
матриці у форматі 5х5 (табл. 1.). 

Висока залежність управління ризиками від суб’єктивних чинників (наприклад, 
схильність менеджерів до ризику) зумовили необхідність варіантного підходу до вибору 
методів, коли один тип методів може бути рекомендований для різних ситуацій 
комерційного ризику. 

Таблиця 1 
Матриця вибору типу методів управління комерційними ризиками підприємств 

роздрібної торгівлі (розроблено авторами) 
Імовірність втрат операційного прибутку 

Рівень очікуваних 
втрат 

операційного 
прибутку 

Втрати майже 
неможливі 

Втрати 
малоймовірні 

(невисока 
ймовірність) 

Втрати 
ймовірні 

Висока 
ймовірність 

Втрати майже 
неминучі 

(надзвичайно 
висока ймовірність) 

Мінімальний Прийняття ризику Прийняття; компенсація ризику 
Низький Прийняття ризику Компенсація ризику 

Середній 
Прийняття 
ризику 

Компенсація; дисипація  ризику 
Компенсація; 
ухилення від 

ризику 

Високий 
Компенсація 

ризику 

Компенсація; 
дисипація  
ризику 

Локалізація; дисипація ризику 
Локалізація; 
ухилення від 

ризику 

Критичний 
Компенсація 

ризику 

Компенсація; 
дисипація  
ризику 

Дисипація 
ризику 

Ухилення від ризику 

 

Розроблена двомірна матриця може бути переведена із лінгвістичних ознак рівня 
втрат прибутку та їх імовірності у бальну систему вимірювання, оскільки будь-які кількісні 
індикатори полегшують процес прийняття управлінських рішень. Для реалізації цієї мети 
нами пропонується застосовувати 5-бальну шкалу оцінки втрат і імовірності. Карта бальних 
оцінок наведена в таблиці 2. 

Розроблена шкала дає можливість визначити значимість комерційного ризику з точки 
зору необхідності впливу на нього за допомогою індексу комерційного ризику. У теорії 
ризику такий індекс розраховується як добуток величини очікуваних втрат (РОВ) і 
ймовірності їх виникнення (ІВ): 

                                          ІКР = РОВ х ІВ. (1) 
Таблиця 2 

Карта бальних оцінок рівня втрат операційного прибутку та імовірності їх виникнення 
Рівень очікуваних втрат 
операційного прибутку Шкала 

балів у % до 
прибутку 

Лінгвістична 
ознака 

Імовірність втрат 
операційного прибутку 

1 до 10% Мінімальний Втрати майже неможливі 
2 10-40% Низький Втрати малоймовірні (невисока ймовірність) 
3 40-60% Середній Втрати ймовірні 
4 60-90% Високий Висока ймовірність 
5 більше 90% Критичний Втрати майже неминучі (надзвичайно висока ймовірність) 

 

Відповідно, для розробленої бальної шкали рівня втрат і їх імовірності кількісні 
значення індексу комерційного ризику коливатимуться в діапазоні 1-25 балів, що дозволить 
визначити клас комерційних ризиків за необхідністю впливу (табл. 3). 
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Таблиця 3  
Карта обґрунтування типу методів управління комерційним ризиком на основі індексу 

комерційного ризику (ІКР) 

Значення ІКР 
Клас комерційного ризику за необхідністю 

впливу 
Рекомендовані методи 

1-4 Прийнятний (А) Прийняття 
5-10 Виправданий і припустимий (В) Компенсація; дисипація 
12-16 Припустимий, але небажаний (С) Локалізація; дисипація; ухилення 
20-25 Неприпустимий (D) Локалізація; ухилення від ризику 

 

Комерційні ризики класу А («прийнятні» за табл. 3) є звичайними для будь-якої сфери 
комерційної діяльності і не потребують здійснення спеціальних заходів для їх мінімізації 
через низьку імовірність виникнення або мінімальні втрати операційного прибутку. Хоча 
прийняття ризиків у даному випадку є логічним управлінським заходом, але воно не 
виключає необхідності їх моніторингу, оскільки прийнятні ризики знаходяться в 
актуальному стані лише протягом певного періоду часу. За зміни впливу ризикоутворюючих 
чинників клас комерційних ризиків може змінитися. 

Комерційні ризики класу В «виправдані та припустимі» характеризуються низькими 
або мінімальними втратами, виникнення яких високо ймовірно, або високим рівнем втрат 
операційного прибутку, імовірність яких майже відсутня або дуже низька. Прийняття таких 
ризиків без здійснення будь-яких превентивних заходів свідомо призведе до втрат, тому, з 
нашої точки зору, їх попередження за рахунок методів компенсації або дисипації буде 
економічно виправданим за умов обов’язкового співставлення витрат на впровадження 
заходів із очікуваними втратами прибутку. 

Припустимими, але небажаними для реалізації, на наш погляд, є комерційні ризики 
класу С, виникнення яких призводить до суттєвих втрат прибутку з середньою імовірністю. 
Управлінські впливи щодо таких ризиків мають бути спрямовані здебільшого на їх 
локалізацію або дисипацію, в окремих випадках доцільним буде ухилення від ризиків. 

Неприпустимі комерційні ризики (клас D), які з високою імовірністю призводять до 
значних втрат операційного прибутку, вимагають більшої уваги та радикальних дій, які в 
цілому мають бути спрямовані на ухилення від ризику або його локалізацію. Для таких 
ризиків, з нашої точки зору, мають розроблятися індивідуальні плани з їх моніторингу, 
попередження та реагування. 

Порівняння карти інтерпретації значень індексу комерційного ризику (табл. 3) та 
матриці вибору типу методів управління комерційним ризиком (табл. 1) свідчить, що 
розроблені авторські підходи в цілому узгоджуються. Але, з нашої точки зору, якщо 
значення індексу комерційного ризику знаходиться в граничних крапках, то більш точно 
описує ризикову ситуацію матрична модель, оскільки, наприклад, індексу ризику в 4 бали 
відповідають чотири ризикові ситуації з досить різними характеристиками. 

У процесі дослідження доведено, що на вибір типу методу управління комерційними 
ризиками впливає співвідношення рівня очікуваних втрат прибутку та ймовірності їх 
виникнення, а вибір конкретного методу у межах рекомендованого типу залежить від 
характеру чинників комерційного ризику. Виділення таких чинників має відбуватися на 
двома напрямами: зовнішні чинники та внутрішні чинники.  

Узагальнюючи результати досліджень, нами розроблено загальні рекомендації щодо 
вибору методу управління комерційними ризиками залежно від чинників комерційного 
ризику. Розроблені рекомендації враховують особливості застосування методів управління 
ризиками у комерційній діяльності підприємств роздрібної торгівлі, надаючи перевагу 
методам дисипації та компенсації ризиків. Застосування методів прийняття ризику, з нашої 
точки зору, залежить не від чинників комерційного ризику, а від рівня ризику (табл. 1), тому 
ця група методів може визнаватися пріоритетною у будь-яких ситуаціях комерційного 
ризику з мінімальним або низьким рівнем очікуваних втрат.  
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Спектр використання інших методів є більш широким, тому їх вибір має враховувати 
як рівень ризику, так і його чинники. З нашої точки зору, такі ризикові чинники, як низька 
кваліфікація персоналу та якість обслуговування споживачів (під час реалізації товарів або в 
процесі післяпродажного обслуговування) є надзвичайно важливими саме у роздрібній 
торгівлі, де відбувається безліч безпосередніх контактів персоналу з покупцями.  

 

 
Рис. 1. Структурно-логічна модель процесу прийняття управлінських рішень щодо 

вибору методів управління комерційними ризиками підприємств торгівлі  
 

Тому для запобігання руйнуванню ділової репутації та скороченню кола лояльних 
покупців саме торговельним підприємствам важливо застосовувати методи ухилення від 
ризику за рахунок впровадження систем підбору та навчання персоналу, контролю за 
виконанням комерційних операцій.  

З метою узагальнення авторських пропозицій щодо вибору типу та конкретних 
методів управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі нами 
розроблено структурно-логічну модель процесу прийняття управлінських рішень щодо 
вибору методів управління комерційними ризиками (рис. 1). 

Розроблена модель є не тільки враховує рівень ризику за розміром втрат операційного 
прибутку і ймовірністю їх виникнення, але й обґрунтовує вибір методу управління 

6. Контроль реалізації управлінського рішення та моніторинг його ефективності 

Так

1. Визначення рівня комерційного ризику за розміром очікуваних втрат 
операційного прибутку (ОП) за шкалою: 

Мінімальний

4. Вибір методу управління комерційними ризиками на основі порівняння 
величини очікуваних втрат операційного прибутку до і після впровадження 
методу (ВОПд, ВОПп) з урахуванням витрат на таке впровадження (ВВМ)

Низький Середній Високий Критичний

2. Експертна оцінка ймовірності втрат ОП за шкалою: 

Втрати майже 
можливі

Втрати мало
ймовірні 

Втрати 
ймовірні 

Імовірність 
втрат висока 

Втрати майже
неминучі 

3. Вибір типу методів управління комерційними ризиками за матричною моделлю 
«Втрати ОП – імовірність втрат ОП»: 

Ухилення від 
ризику 

Локалізація 
ризику

Дисипація
ризику

Компенсація 
ризику

Прийняття 
ризику

5. Прийняття рішення щодо впровадження методу управління 
комерційними ризиками 

Ні 
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комерційними ризиками за результатами порівняння очікуваних втрат прибутку із витратами 
на впровадження методу. Ураховуючи, що у межах кожного типу методів управління 
комерційними ризиками існують як альтернативи, так і комбінації методів, які доповнюють 
один одного, вибір робиться тільки на користь того з них, який є економічно виправданим. 

Подальше дослідження буде спрямовано на розробку і впровадження на 
підприємствах роздрібної торгівлі інтегрованої системи управління комерційними ризиками, 
яка являє собою сукупність відповідних організаційних, економічних, технічних методів та 
засобів і забезпечує безперервність, циклічність, комплексність і повноту функцій такого 
управління. 
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Розглянуто роль інформації як комунікативного механізму теорії прийняття управлінських рішень. 
Вказано на необхідність адаптації сучасних інформаційних систем до нових умов господарювання. 

Ключові слова: інформація, управлінська діяльність, інформаційні системи, облік. 
 

Інформація є невід’ємною частиною процесів управління в системних об’єктах буд-
якої природи. Інформація є необхідною умовою й механізмом управління будь якою 
діяльністю, що за своєю значимістю все більше прирівнюється до енергетичних і сировинних 
ресурсів і використовується для заміщення живої праці, сировини і енергії. 

Сьогодні інформацію розглядають як один з основних ресурсів розвитку суб’єктів 
господарювання, а інформаційні системи і технології як засіб підвищення продуктивності та 
ефективності діяльності [3]. 

Еволюція інформації, розвиток подань про неї, зростання інформаційних 
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можливостей взаємозалежні, і розвиваються паралельно. Цивільне право інформацію 
характеризує наступними ознаками: особливий об'єкт договірних відносин (товарний 
характер), нематеріальне, незвідне до фізичних її носіїв, не піддане фізичному старінню, 
можливістю необмеженого тиражування, масового користування. 

В.О. Касьяненко, А.В. Євдокимов, М.І. Супруненко інформацію розглядають як 
основу розвитку науки, техніки, самої людини, формування структури виробничих відносин, 
тобто початком і кінцем організації й розвитку суспільства [4]. 

І. Чернявська інформацію в сучасному суспільстві понімає як стратегічний ресурс, 
який сприяє економії всіх існуючих видів ресурсів, а процес інформатизації, як фактор, що 
забезпечує, прискорення виробничих процесів, підвищення продуктивності праці, створює 
реальну можливість для виявлення інноваційних пропозицій [5]. 

Інформаційні ресурси можуть бути наукового, технічного, технологічного, 
комерційного й іншого характеру, що дозволяють вирішити поставлене завдання. 
Використання будь-якого виду інформації пов'язане з управлінням харчовим підприємством. 

Інформаційні ресурси, поряд з фінансовими, кадровими, матеріальними й іншими, є 
найважливішими ресурсами в плані ефективного управління інтегрованими бізнес-
структурами. 

На нашу думку слід також враховувати поняття інформаційного потенціалу, 
заснованого на розумінні загального потенціалу харчового підприємства. Під інформаційним 
потенціалом розуміється сукупність інформаційних ресурсів підприємства та можливостей їх 
використання для зберігання передачі та обробки інформаційного масиву даних якісно, 
своєчасно і надійно для досягнення поставлених цілей підприємства. 

І.П. Босак визначає інформаційне забезпечення як «наявність інформації, необхідної 
для управління економічними процесами, що міститься у базах даних інформаційних 
систем» [6]. 

Основною метою інформаційного забезпечення підприємницької діяльності у 
харчовій галузі є побудова інформаційних потоків (упорядкована сукупність даних, 
необхідних для вирішення конкретних завдань) та способів їх отримання, що дасть змогу на 
їх основі більш точно, з мінімальним рівнем невизначеності формувати потрібні знання та 
приймати ефективні рішення. 

Ми погоджуємося з думкою В.К. Савчука в тому, що успіх роботи господарюючих 
суб’єктів залежить від системи забезпечення діяльності підприємства, що включає в себе 
елементи: правові, інформаційні, нормативні, технічні, кадрові та ін. Одне з визначальних 
питань у ній є інформаційне забезпечення, під яким слід розуміти сукупність інформаційних 
ресурсів, (інформаційну базу) і способів їх організації ,необхідних і придатних для реалізації 
аналітичних і управлінських процедур, що дають можливість забезпечити фінансово-
виробничу діяльність даного підприємства. Однак ефективною інформація буде лише тоді, 
коли вона відповідає критеріям вчасності, суттєвості та достовірності [7]. 

Тому проведемо членування інформаційного забезпечення, що дозволить зрозуміти 
основні властивості й вимоги, що пропонуються до інформації. Дані (перший рівень 
інформаційного забезпечення) представляють собою зареєстровані сигнали, що 
відображають зміни в матеріальному світі; результат фіксації одиничних спостережень і 
вимірів. 

В економічних дослідженнях важливе узагальнення даних. Це обумовлено в 
основному двома причинами. По-перше, численні явища виробничої діяльності можуть бути 
розглянуті за сукупністю тільки шляхом узагальнення; по-друге, результат господарювання 
може бути визначений також тільки за допомогою узагальнення часток даних.  

Облікова процедура зведення даних має на меті створити умови для аналізу й оцінки 
явищ.  

Харчове виробництво пов'язано з ризиками економічного характеру. Передбачувані 
ризики можна передбачати виходячи з господарської практики, але не можна прогнозувати 
момент їх настання. Однак непередбачуваність пов'язана з повною відсутністю або 
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недостатністю інформації. Для визначення прогнозованих ризиків аналіз пов'язаний з 
одержанням кількісної і якісної інформації. 

Кількісна інформація може бути виражена у вигляді чисельних значень показників 
математичних моделей, що дозволяють одержати варіативні значення стану об'єкта при 
різних явищах. Якісна інформація представляє собою вербальний опис умов, за яких можуть 
проявлятися явища. 

Рішення завдання оптимального прогнозування можна одержати лише звернувшись 
до статистики тимчасового ряду. Прийнявши певну статистику для тимчасового ряду, можна 
знайти явне вираження для середнього квадрату помилки прогнозування при даному методі. 

В основу нової теорії покладено теорію дискретних тимчасових рядів і теорію 
безперервних рядів. Зміст її полягає в побудові статичного ряду подій, що спостерігаються у 
процесі діяльності об'єкту. Потрібна наявність декількох координат: осі часу i хоча б однієї-
двох просторових осей [2]. 

Статистичний ряд буде характеризувати об'єкт. Імовірний стан його в майбутньому 
може бути прогнозовано з врахуванням середньоквадратичної помилки. У цілому ідея 
інтегрування в просторі функцій дозволяє побудувати статистичну модель безперервного 
процесу із заданим спектром. Вона достатня, щоб скласти статистично значиму інформацію 
про те, яку середньоквадратичну помилку можна чекати. Якщо співвідносити сказане з 
описаним вище аналізом, то часовий статистичний ряд повинен містити час (рік, місяць, 
день) та ін. умови, у яких спостерігалося потрібне явище. За наявністю й порівнянням умов 
сьогоднішнього дня з тимчасовим рядом можна прогнозувати (з розрахунковою часткою 
помилки) появу явища, що очікується. 

Традиційну кількість інформації можна обчислювати через ймовірність. Цей прийом 
доцільний лише при рішенні технічних завдань (наприклад, у теорії зв'язків) і за певної 
обґрунтованості. Будь-яка економічна система взаємодіє з більшими або такими ж 
системами, і ця взаємодія змушує систему поводитися певним чином і обмежує її 
невизначеність. 

Виходячи із цього, визначення вмовимося вважати за одиницю кількісної інформації 
варіант рішення завдання, що описує стан керованого об'єкту, за одиницю якісної інформації 
- опис можливого варіанта виникнення ризику, виходячи із статистичного ряду 
повторюваних умов функціонування виробничої системи. 

Економічні процеси у виробничих системах харчових підприємств, у наслідок своєї 
об'єктивної природи, являють собою управлінські процеси. З вимог і особливостей 
управління в економіці випливають вимоги до економічної інформації, тобто до її змісту, 
кількості, режимів обробки й форм подання. 

Переплетення показників виробництва харчових підприємств - технологічних і 
економічних (праця, заробітна плата, ціна) підкреслює, що їх розрахунок представляє єдиний 
процес. Всі величини в економіці мають подвійну розмірність: а) об'ємні величини, що 
володіють розмірністю натуральних величин; б) суспільні оцінки, що грають роль 
економічних множників, мають специфічну розмірність кількісних економічних величин 
(ціна, рентабельність). 

З розвитком інформаційних технологій споживач може самостійно ініціювати бізнес-
транзакцію, а не просто реагувати на дії продавця. Ці обставини викликають зміни у сфері 
взаємодії всіх суб'єктів маркетингової системи, передбачають вивчення запитів і поведінки 
потенційних клієнтів задовго до розгортання виробництва того або іншого товару. 

Акт прийому продукції споживачем символізує визнання корисності кінцевої 
продукції. Цей процес обміну фіксується оплатою споживачем поставленої продукції. 
Величина, що рівна реалізаційній ціні за винятком оплати поставки й послуг, 
амортизаційних відрахувань, є вимірником всієї знов створеної на підприємстві вартості й 
основним показником його ефекту для суспільства в цілому. Як показник ефективності 
виробництва на харчовому підприємстві виступає прибуток, що дорівнює знов створеної 
вартості за винятком тієї частки, що пішла на оплату праці працівників у формі заробітної 
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плати [8]. 
При цьому має місце підрозділ економічної інформації на планову, облікову й 

регулюючу. Планова інформація служить для планування (план, модель, проект) і може бути 
представлена даними, що перетворені в результаті аналізу експертних оцінок тощо. 

Не можливо не погодитися з О. Бортніковою в тому, що «… основу інформативної 
бази оперативного управління формує оперативний облік. Він охоплює практично всі 
аспекти роботи підприємства і в переважній більшості випадків прийняття оперативного 
рішення ґрунтується на його даних. Саме тому від якості та своєчасності надання 
оперативної інформації залежить ефективність подальшої роботи підприємства» [9]. 

Регулююча - це інформація, що отримана в результаті аналізу діяльності об'єкту, що 
управляється, відхилень його руху від параметрів плану, моделі. До економічної інформації 
варто віднести в сучасних умовах і ціни на сировину й продукти, попит та пропозицію, що 
обумовлюють виникнення явищ і викликають необхідність компенсаційних заходів. Така 
інформація може бути названа компенсаційною. 

Умовно всі види інформації, які використовуються при ухваленні рішення, можна 
розділити на такі: інформація вхідна і вихідна; оброблювана і необроблювана; текстова і 
графічна; постійна і змінна; нормативна, аналітична, статистична; первинна і вторинна; 
директивна, розподільна, звітна тощо. 

Перехід до епохи індустрії інформації свідчіть про якісно новий рівень 
технологічного розвитку - створення інформаційного суспільства, яке базується на 
інформатизації, направленого на досягнення найбільшої ефективності його розвитку і 
прийняття на основі цих знань управлінських рішень. 

На думку Є. Ковальчука та В. Панасюка з розвитком економіки на шляху ринкових 
відносин зростає роль управління у здійсненні діяльності будь-якого господарюючого 
суб’єкта. Разом з тим жодна система управління не може функціонувати без інформації. 
Нормальне функціонування системи управління вимагає правильної організації її 
інформаційного забезпечення. Інформатизація управлінських та виробничих процесів, якість 
інформаційних ресурсів і ступінь їх використання належать до основних ознак адаптації 
підприємств до умов євроінтеграції. 

Вимоги до технології управління харчовим підприємством можна звести до 
наступного: формулювання проблем, розробка і вибір рішення повинні бути сконцентровані 
на тім рівні ієрархії управління, де для цього є відповідна інформація; інформація має 
надходити від усіх підрозділів, що знаходяться на різних рівнях управління і виконуюють 
різні функції; вибір і ухвалення рішення повинні відображати інтереси і можливості тих 
рівнів управління, на які буде покладене виконання чи рішення які зацікавлені в його 
реалізації; повинна строго дотримуватися співпідпорядкованість у відносинах в ієрархії 
управління, тверда дисципліна, висока вимогливість і беззаперечне підпорядкування. 

Інформаційне забезпечення є однією з найважливіших функцій, що забезпечують, 
якість якої е визначальним чинником обґрунтованості прийнятого рішення й ефективності 
функціонування системи менеджменту.  

У динаміці інформаційне забезпечення як процес входить у поняття комунікації. 
Багато факторів, які визначають рівень інформаційного забезпечення господарської 
структури, можуть бути зовнішніми для окремого господарюючого суб’єкта, що входить до 
її складу, однак, в умовах інтеграції є одночасно внутрішніми для господарської структури в 
цілому. 

Мета створення масиву інформації - підвищити ефективність управління за рахунок 
раціональної систематизації інформації, правильного її розподілу по рівнях управління 
відповідно до характеру розв'язуваних задач. 

Під потоком інформації розуміється цілеспрямований рух інформації від джерел до 
споживачів на основі єдиної для усіх просторової інформації. Раціоналізація потоків 
інформації має за мету виключити дублювання інформації, мінімізувати маршрути її 
проходження і забезпечити раціональний обмін інформацією між органами управління. 
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Інформаційний потік характеризується адресністю (наявністю джерела і споживача 
інформації), режимом (регламентом) передачі від джерела до споживача й обсягом переданої 
інформації. 

Обсяг інформації представляє собою кількісну характеристику, що вимірюється за 
допомогою умовних одиниць інформації (біти, слова, повідомлення, знаки, букви, аркуші 
тощо). Обсяг інформації використовується для визначення інформаційної завантаженості 
органів управління, прийняття рішень щодо автоматизації управлінських процедур. 

Найважливішим етапом формування інформаційного забезпечення є організація 
технологічного процесу переробки інформації за допомогою нових інформаційних 
технологій (НІТ), що включають: нові технології комунікацій на основі локальних і 
розподільних мереж; нові технології обробки інформації на основі спеціалізованих робочих 
місць; нові технології прийняття рішень на основі засобів штучного інтелекту – баз знань, 
експертних систем тощо. 

Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність переслідує 
не тільки автоматизацію рутинних методів обробки інформації, але й організацію 
інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні. 

Принципи ринкової економіки вимагають удосконалення системи управлінського 
мистецтва на всіх рівнях функціонування вітчизняних харчових підприємств з метою 
здійснення ефективного менеджменту. 

В процесі оптимізації провідну роль відіграє ефективність. Оптимальна структура 
передбачає повне використання залучених у виробництво ресурсів протягом усього його 
циклу. За однакових умов більша сукупна економія ресурсів виробництва, затрачених на 
отримання певного економічного результату, тобто більша ефективність, означає 
наближення процесу виробництва до оптимального режиму, менша економія, тобто менша 
ефективність. 

Значення ефективності як фактору оптимізації визначається, зокрема, тим, що на її 
основі здійснюється динамічна оптимізація. Відмітимо також, що оптимізація за 
економічною ефективністю дозволяє врахувати не тільки величину економії трудових 
ресурсів і праці минулого, що пов'язана з повнотою дослідження виробничих фондів у 
поточному періоді, але й врахувати додаткову економію праці в минулому, обумовлену 
зміною фондовіддачі. 

Таким чином, при оптимізації можливе співставлення додаткових витрат (економії) 
праці в минулому періоді в результаті зміни фондоємності з додатковою економією 
(витратами) трудових ресурсів в поточному періоді, що пов'язана із зміною їх 
продуктивності, і визначення сукупної економії праці за декілька років. Це дозволяє в 
процесі динамічної оптимізації досягати максимальної економії сукупних витрат праці на 
протязі певного періоду. 
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Ринкове  середовище, в якому функціонують господарські суб’єкти, протягом 
останніх років постійно змінюється, що зумовлює необхідність нових методів управління 
діяльністю згідно із змінами у зовнішньому середовищі. 

Проблеми теорії і практики перебудови підходів до управління промисловими 
підприємствами займає центральне місце у вітчизняній економіці.  

Важливим напрямком розвитку економічної  науки є шляхи структурної перебудови 
народного господарства. 

Структурна перебудова народного господарства – є глибоке перетворення 
продуктивних сил, обумовлене необхідністю технологічного відновлення виробництва і його 
пристосувань до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов. Її найважливішими цілями є: 
реорганізація виробництва, у тому числі шляхом ліквідації неефективних ланок, поділу й 
злиття підприємств, заміни фізично й морально застарілих основних фондів, введення 
технічних нововведень, випуск нової продукції. Все це приводить до істотних зрушень у 
галузевій, технологічній, розмірній, регіональній і іншій структурах суспільного 
виробництва.  

Підсумки економічних реформ, проведених у країні в  дев'яності роки у зв'язку зі 
структурною перебудовою народного господарства, по-різному позначилися на стані 
промислових підприємств. Деяким з них вдалося адаптуватися до незвичного ринкового 
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середовища, для інших ринкові методи ведення господарства виявилися настільки 
неприйнятними, що знищили виробництво, привели до збитковості й навіть банкрутству 
значної кількості підприємств. Наявність нерентабельних, неспроможних промислових 
підприємств важким вантажем лягає не тільки на промисловість України, але й на всю 
економіку й соціальну сферу в цілому. Необхідність виведення цих підприємств із кризового 
стану обумовила широкий розвиток нового напрямку економічної науки, а саме 
реформування та техніко-технологічного оновлення (ТТО) підприємств.  

Під ТТО ми розуміємо відновлення на програмній основі структури виробництва, 
основних засобів, методів господарювання, що дозволяє підприємствам перебороти кризовий 
стан, увійти в зону рентабельного виробництва, підвищити стійкість виробничо-фінансової 
діяльності. Є всі підстави думати, що саме ТТО, здійснюване на основі цілеспрямованої 
програми, здатне стати провідним напрямком реформування промислового виробництва. 
Інтерес, що проявляється до ТТО промислових підприємств як ефективного засобу 
подолання наслідків фінансово-економічної кризи й забезпечення підйому виробництва, 
багато в чому випливає із вкрай обмежених можливостей держави в наданні фінансової 
підтримки збитковим, неспроможним підприємствам не тільки приватного, але й державного 
сектора української економіки. Все це разом приводить до загострення проблем збитковості 
й неспроможності ряду підприємств і, відповідно, спонукає до пошуку шляхів  подолання 
кризи за допомогою реформування та переоснащення  підприємства. 

Більшості неефективно працюючих підприємств  властиві деякі фактори, які повинні 
бути усунуті внаслідок реформації. Це, насамперед: 

1) Невпорядкованість і неповнота інформації, що характеризує діяльність 
підприємства.      

2) Невпорядкованість інформаційних потоків між окремими підрозділами 
підприємства.  

3) Замкнутість більшості основних процесів на першого керівника. Це найбільш 
болюча проблема, пов'язана з невмінням і нерозумінням необхідності делегування 
повноважень.  У результаті керівник, ціною неймовірної напруги намагається контролювати 
все самостійно, і тим самим створює ситуацію, при якій він не тільки не в змозі  здійснити 
задумане, але й істотно гальмує процеси прийняття рішень на підприємстві,  повністю втрачає 
контроль над ситуацією по підприємству в цілому й фактично позбавляє себе можливостей 
здійснювати стратегічне керування.   

4) Занедбаність бухгалтерського обліку. Відсутність системного підходу й 
автоматизації в бухгалтерії – проблема багатьох підприємств. Досить часто й кваліфікація 
бухгалтерів залишає бажати кращого. 

5) Слабкість або повна відсутність управлінського обліку. Керівник, що спирається 
у своїй роботі винятково на дані, надані бухгалтерією, сильно обмежений у розумінні 
реальної ситуації: як поточної, так і орієнтованої на перспективу. У таких умовах неможливо 
приймати грамотні управлінські рішення, формувати стратегію розвитку підприємства. 

6) Відсутність мотиваційних механізмів в оплаті праці. Розробка й впровадження 
мотиваційних механізмів на всіх рівнях керування й виробництва – найважливіше завдання 
реформування підприємства. Не можна всі й усіх контролювати (особливо це стосується 
фахівців інтелектуальної праці). Людина повинна бути зацікавленою у результатах 
виконуваної роботи й морально, і матеріально, а також чітко розуміти критерії, по яких 
оцінюється її праця.  

7) Наявність на підприємствах  парку застарілого технологічного обладнання. На 
прикладі машинобудівних підприємств можна проаналізувати причини нагромадження на 
промислових підприємствах такої великої кількості застарілої техніки. На початку 80-х років  
коефіцієнт відновлення, наприклад, металорізального устаткування  був 5, а вибуття - 2, що 
обумовило швидке розширення парку встаткування [1]. На сьогоднішній день підприємства 
працюють не тільки на морально застарілому, але й фізично зношеному устаткуванні. У  
зв'язку з різким спадом промислового виробництва положення на підприємствах ще більше 
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погіршилось – устаткування частково продається, простоює, розукомплектується,  списується, 
і, звичайно, не оновлюється, тому що, перебуваючи в кризовому стані, підприємства не 
можуть витрачати кошти на підтримку устаткування в робочому стані. У підсумку 
збільшуються нормативні терміни служби застарілих машин, приладів, підйомно-
транспортних засобів і іншого устаткування, на ньому стає небезпечно працювати, всі частіше 
воно вимагає ремонтів, які себе не окуповують. У цілому проблема застарілого обладнання 
повинна вирішуватися керівництвом підприємства як на рівні  окремих ділянок, так і по 
підприємству в цілому. Перед керівниками стає питання, що робити зі старим устаткуванням. 

8) Відсутність механізму технічного переозброєння промислових підприємств.  В 
умовах постійного росту цін на енергоресурси, паливо й сировину, а також загальної 
недостачі або повної відсутності коштів на підприємстві на закупівлю нових виробничих 
фондів проблема відновлення парку устаткування без фінансової допомоги з зовні є 
найчастіше нерозв'язною.  У такий ситуації завданням керівництва може стати пошук 
потенційних інвесторів і зацікавлених у співробітництві зв'язаних підприємств, здатних 
надати фінансову підтримку.   

Перераховані недоліки  властиві   не тільки практично всім збитковим підприємствам, 
але й багатьом  з тих, які вважаються стабільними. Виходячи зі сказаного вище, не підлягає 
сумніву, що завдання реформування й, зокрема, техніко-технологічного переозброєння 
підприємств є надзвичайно актуальними як з погляду виходу із кризи й розвитку самих 
підприємств, так і з погляду успішності здійснення задекларованих у країні 
макроекономічних реформ. Доведення реформування до логічного завершення - складне 
комплексне завдання, що вимагає послідовної роботи протягом тривалого періоду. 
Реформування  може здійснюватися підприємствами як самостійно, так і із залученням 
консультантів    –   це   вибір   керівництва.   Але  чим раніше буде   прийняте відповідне 
рішення, тим більше шансів домогтися успіху. 

Якщо розглядати реформування підприємства  в залежності від  об'єкту  змін,  то  
воно може бути техніко-технологічне, фінансове, організаційне та правове.[2] З усіх цих 
видів найбільш витратним та найчастіше найбільш необхідним на промислових 
підприємствах є перший вид – техніко-технологічне оновлення. Техніко-технологічне 
оновлення охоплює модернізацію або заміну застарілих основних фондів, впровадження 
нових технологічних процесів, інвестування заходів, спрямованих на краще використання 
виробничих потужностей та інших ресурсів підприємства. Закриття (ліквідація) підрозділів і 
навіть підприємств може розглядатися як складова частина такого виду реформування. 
Більш широке визначення техніко-технологічної реорганізації може включати регіональне 
переміщення виробничих потужностей для використання певних стратегічних переваг, які 
проявляються у нижчому рівні оплати праці, вищій кваліфікації персоналу, перспективному 
ринку, кращій інфраструктурі та інших чинниках, які можливо використати при зміні місця 
розташування бізнесу. 

Необхідність у фінансовій реорганізації виникає, оскільки більшість вітчизняних 
підприємств мають велику заборгованість, що виникла внаслідок ризикованої кредитної 
політики, макроекономічної нестабільності, кризи неплатежів у національній економіці. 
Фінансова реорганізація передбачає оптимізацію структури капіталу підприємств (зміну 
структури пасивів), що досягається, насамперед, переоформленням боргових зобов'язань 
(розстрочка, списання виплат). Крім того, під час фінансової реорганізації вирішуються 
завдання ліквідації субсидіювання, підвищення фінансової автономії, використання переваг 
цінних паперів, залучення іноземного капіталу.  

Фінансова реорганізація може передбачати відстрочення погашення заборгованості, 
зниження процентної ставки по ній, визначення більш вигідної схеми її погашення, 
використання інших прийомів покращання фінансового стану, наприклад, конвертацію 
заборгованості або її частки у цінні папери підприємства. В окремих випадках підприємство 
проводить дії з отримання від кредиторів нових позичок, кредитів або гарантій. 
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Управлінська, або організаційна, реорганізація охоплює заходи з удосконалення або 
зміни організаційної структури підприємства, адаптації персоналу для роботи в нових 
економічних умовах. 

Основні аспекти організаційної реорганізації такі: 
-  реорганізація підприємства на базі його децентралізації, створення центрів 

відповідальності (бізнес-одиниць); 
-    запровадження нових методів управління; 
-  організація нових (у тому числі міжнародних) представництв з продажу і 

маркетингу; 
-  оптимізація чисельності працюючих;                                  
-  навчання і перекваліфікація персоналу; 
-  розробка і впровадження схем підвищення мотивації праці. 
Незадовільні результати від перетворень часто відображають неадекватну увагу саме 

до управлінських і організаційних аспектів трансформації підприємств. 
Правова реорганізація полягає у зміні організаційно-правового статусу підприємства, 

що полегшує здійснення всіх інших напрямів реформування підприємства. 
Як видно з вище приведеного, з усіх напрямів перетворень найдоцільнішими 

виходячи із стану промислових підприємств виглядає напрям   техніко-технологічного 
оновлення. 

У проведенні техніко-технологічного оновлення підприємства можуть обрати одну з 
двох стратегій – захисну чи наступальну. Заходи захисної стратегії (яка передбачає різке 
скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та 
розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового 
сегменту, зменшення відпускних цін та (або) обсягів реалізації продукції та ін.) це приклади 
тих заходів, що не потребують значного інвестування. 

У разі  ж вибору наступальної стратегії передбачаються активні дії: модернізація 
обладнання, уведення нових технологій, запровадження ефективного маркетингу, 
підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробка і впровадження прогресивної 
стратегічної концепції контролінгу та управління. 

Залежно від обраної стратегії підприємство обирає той чи інший каталог 
внутрішньогосподарських реструктуризаційних заходів та вирішує саме питання щодо 
джерел фінансування [3]. 

Найпоширенішим для підприємства є комплексний підхід до вибору джерел 
фінансування. Раціоналізація використання власного капіталу відкриває джерела 
фінансування діяльності не так для економістів, як для юристів і стосується розподілу 
корпоративних прав між власниками. При цьому очікуваний результат від такої оптимізації 
полягатиме у головному  - у зміні доходу визначених власників, а не прибутковості 
підприємства в цілому. Управління позичковим  та залученим капіталом викликає значне 
економічне зацікавлення, оскільки нераціональне використання позичкового капіталу  
знижує економічну ефективність його використання. Незважаючи на те, що оптимізація 
управління джерелами фінансування має охоплювати усі три перелічені аспекти, вона не 
обов’язково повинна виконуватись поетапно – цей процес може здійснюватись одноразово, в 
єдиному комплексі. Традиційно застосовуються для оцінки різних варіантів фінансування 
такі підходи: 

1. Здебільшого береться до уваги лише одна група витрат – плата безпосередньо за 
використання позичкових коштів. Інші витрати, пов’язані із залученням і 
використанням коштів, при аналізі не враховується, незважаючи на те, що їхній 
розмір також може бути достатньо вагомим.                             

2. При виборі способу фінансування не враховуються часові графіки залучення коштів, 
платежів за їхнє використання й повернення боргу. 

3. У самій процедурі вибору раціонального варіанта не використовуються методи 
оптимізації вартості фінансування. 
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Спочатку відвернемося від фактору часу і розглянемо сам показник вартості. Вартість 
фінансування не є показником унітарним. Він містить у собі такі елементи, як: 

1) плата безпосередньо за використання коштів – це процентні платежі за 
банківськими кредитами, векселями, облігаціями, дивіденди за акціями тощо; 

2) додаткові витрати, пов’язані із залученням фінансування, розмір яких залежить від 
суми коштів, що залучаються. Вони можуть включати витрати на страхування застави (у 
разі, коли вона передбачена), комісію банку, витрати на емісію і поширення цінних паперів 
та інше; 

3) додаткові витрати, пов’язані із залученням фінансування, розмір яких не залежить 
від суми коштів, що залучаються, це витрати на нотаріальне оформлення договору 
фінансування, придбання або виготовлення бланків цінних паперів та інші витрати, пов’язані 
з оплатою супутніх послуг. 

Різні джерела (способи) фінансування мають свою специфіку. Вона знаходить своє 
відображення і у визначенні перерахованих вище елементів. Щодо потреби врахування 
фактора часу, хотілося б зауважити, що на практиці усі витрати, пов’язані з фінансуванням 
здійснюються здебільшого не одноразово, а частинами упродовж певного часу. Надходження 
коштів із зовнішніх джерел також дуже часто  розглядається в часі і залежить, з одного боку, 
від потреби в них, а з іншого – від можливості надання їх кредитором. Перераховані 
недоліки дають нам підстави припускати, що традиційні підходи до оптимізації управління 
джерелами фінансування не достатньо коректні, а результати, що можуть бути отримані при 
їх застосуванні, можуть виявитися помилковими.  

Сьогодні успішне функціонування підприємств значною мірою залежить від якості 
управління фінансовими потоками. І незалежно від масштабів та напрямків цих потоків (чи 
то підвищення якості продукції, чи розроблення їх нових видів, нарощування обсягів 
виробництва, здійснення будь-яких заходів для виходу на нові ринки і т.д.) керівництво 
підприємства має прийняти рішення, за рахунок яких коштів фінансуватиметься той чи 
інший проект. У більшості випадків власних вільних коштів виявляється не достатньо. У 
зв’язку з цим оптимізація управління джерелами фінансування є надзвичайно актуальною. 
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Розглянуто науково-практичні аспекти щодо розробки паспортів комерційних ризиків підприємств 
роздрібної торгівлі. 
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Процес функціонування підприємств торгівлі супроводжуються цілою низкою 
ризиків. Значною мірою ризики підприємств роздрібної торгівлі пов’язані з їхньою основною 
діяльністю – купівлею-продажем товарів, що визначаються як комерційні ризики. 
Комерційні ризики необхідно своєчасно виявляти, оцінювати та врегульовувати, оскільки 
вони обертаються для підприємств нереалізованими запасами товарів, скороченням 
ресурсної бази, ймовірністю втрати прибутку, зниженням конкурентоспроможності та 
ефективності діяльності підприємств. З огляду на вищевикладене, а також враховуючи, що 
теоретико-методичні положення та практичний інструментарій управління комерційними 
ризиками підприємств роздрібної торгівлі не розроблені достатньою мірою, дослідження за 
означеною тематикою є актуальним як в теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Проблеми організаційно-інформаційного забезпечення процесів управління 
комерційними ризиками знайшли висвітлення у працях провідних науковців 
Абчука В. А. [1], В. А. Боровкової [3], Саркисова Е. А. [6], Свитенко Д. В. [7], Удуд І. Р. [8] 
та ін. 

З метою упорядкування різноманітної інформації про ідентифіковані за сферами 
комерційної діяльності ризики нами пропонується здійснювати їх паспортизацію, яка 
означає їх опис у формалізованому вигляді. 

Проблеми паспортизації ризиків у сучасній економічній літературі розглядаються 
здебільшого не на науково-теоретичному рівні, а з точки зору практичних аспектів їх 
вирішення, висвітлюючи питання: яким чином має бути складений реєстр ризиків, яка 
інформація має включатися до паспорту ризику тощо. Узагальнюючи існуючі практичні 
підходи, зазначимо, що серед менеджерів різних рівнів існують як надзвичайно лаконічні 
підходи до розробки паспортів ризику, так і доволі широкі, які ставлять за мету найбільш 
повно описати характеристики ризику. Наприклад, фахівці ділового щотижневику «Експерт» 
вважають достатніми лише два розділи паспорта ризику, в яких би надавалась інформація 
про частоту виникнення ситуації ризику та важкість її наслідків [3]. Керівники ВАТ МРСК 
«Центр» визначають п’ять основних розділів паспорту ризику: інформація про ризик; заходи 
з управління ризиками; ризики, що реалізувалися; процедури реагування на ризикову подію; 
ключові індикатори ризику [4].  

Найбільш широкий підхід представлено у працях [2, ], де паспорт проектного ризику 
запропоновано розробляти за 17 розділами: ідентифікатор; найменування ризику; код 
проекту, до якого відноситься ризик; тип (ризик або невизначеність); імовірність; ступінь 
впливу; клас ризику; об’єкт впливу; категорія ризику; відповідальна особа; причини ризику; 
критерії реалізації; дата актуальності; методи попередження; стратегія реагування; дії 
реагування; статус ризику. На наш погляд, такий підхід більшою мірою відповідає завданню 
розробки інтегрованої системи управління комерційними ризиками, оскільки дозволяє 
узгодити причини виникнення, об’єкти та методи управління ризиком і забезпечує 
комплексне врахування найбільш суттєвих характеристик ризику (імовірність і ступінь 
впливу). Разом з тим, слід зазначити, що сфера комерційної діяльності підприємства 
роздрібної торгівлі суттєво відрізняється від проектної діяльності, для якої розроблялися 
наведені вище рекомендації з паспортизації ризиків. Тому виділення розділів «код проекту» 
або «тип (ризик або невизначеність)» є недоцільним під час розробки паспорту комерційних 
ризиків. Крім того, зважаючи на розроблені авторські пропозиції щодо оцінювання 
комерційних ризиків і типології методів управління ними, на наш погляд, важливими 
розділами паспорту мають бути ключові індикатори комерційного ризику, тип методів 
управління ризиками та безпосередньо методи управління. Такий підхід організаційно 
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дозволить ув’язати чинники, об’єкти, імовірність виникнення комерційних ризиків із 
методами їх мінімізації, а також сприятиме формуванню повноцінної інформаційної бази для 
прийняття рішень в сфері управління комерційними ризиками. Оскільки паспорт 
комерційних ризиків визначає порядок роботи з ними, то, на наш погляд, одним із його 
розділів також має бути «періодичність моніторингу», що встановлює частоту відстеження 
ключових індикаторів комерційного ризику. З урахуванням зроблених пропозицій і 
зауважень нами пропонується така форма паспорту комерційних ризиків для підприємства 
роздрібної торгівлі (табл. 1): 

Таблиця 1  
Рекомендована форма паспорта комерційних ризиків підприємства роздрібної торгівлі 
№ розділу Найменування Зміст Опис Етап управління 

1 Ідентифікатор Код і найменування ризику 
Код і найменування комерційного ризику за 
єдиною класифікацією у межах підприємства 

Ідентифікація 
комерційних ризиків 

2 Рівень ризику  

Мінімальний 
Низький 
Середній 
Високий 
Критичний 

Якісне значення, яке обирається за 
рекомендованою шкалою залежно від 
величини втрат операційного прибутку 

Аналіз і оцінка ризику 

3 
Імовірність 
втрат 

Втрати майже неможливі 
Втрати малоймовірні 
Втрати ймовірні 
Висока ймовірність 
Втрати майже неминучі 

Якісне значення, яке обирається за 
рекомендованою шкалою залежно від 
очікуваної частоти втрат операційного 
прибутку 

Оцінка ризику 

4 Клас ризику 

Прийнятний (А)  
Виправданий і припустимий (В) 
Припустимий, але небажаний 
(С)  
Неприпустимий (D) 

Значення, що обирається автоматично 
залежно від рівня ризику і ймовірності втрат 
прибутку  

Оцінка ризику 

5 Об’єкт впливу 

Матеріальні об’єкти (товари) 
Нематеріальні об’єкти 
(репутація) 
Фінансові об’єкти (вартість) 
Персонал 

Визначається за кожним видом комерційного 
ризику з метою мінімізації матеріальних, 
нематеріальних, фінансових і трудових втрат 

Паспортизація 

6 
Ключові 
індикатори  

Система показників для 
відстеження комерційних 
ризиків 

Перелік індикаторів, які дозволяють 
дослідити втрати за сферами комерційної 
діяльності підприємства  

Паспортизація; 
вимірювання; аналіз і 
відстеження (моніто-
ринг) ризику 

7 Причини 
Причини виникнення 
комерційних ризиків 

Перелік подій або явищ, які призводять до 
виникнення ситуацій комерційного ризику 

Паспортизація; аналіз 

8 Критерії  
Критерії реалізації 
комерційних ризиків 

Перелік умов, виконання яких свідчить про те, 
що реалізується ситуація комерційного ризику 

Паспортизація; оцінка 

9 
Відповідальні 
особи 

Підрозділ, прізвище та ім’я 
відповідальних осіб 

Підрозділ і або співробітники, які 
відповідають за виконання процесів 
управління комерційними ризиками 

Планування 

10 
Дата  
актуальності 

Дата 
Кінцева дата, коли може виникнути ситуація 
комерційного ризику. Після проходження цієї 
дати комерційний ризик стає неактуальним 

Планування 

11 
Періодичність 
моніторингу 

Період, протягом якого 
відстежуються ключові 
індикатори 

Частота спостереження ключових 
індикаторів комерційних ризиків 

Моніторинг і контроль 

12 Тип методів 
Тип методів управління 
комерційними ризиками 

Обирається залежно від рівня комерційного 
ризику та імовірності його виникнення  

Планування 

13 
Методи 
управління 

Методи управління 
комерційними ризиками 

Перелік методів управління комерційними 
ризиками, які мають використовувати  
відповідальні особи для мінімізації ризиків і 
їх наслідків 

Планування 

14 Заходи 
Заходи реагування на 
ситуацію комерційного ризику 

Конкретні дії, що виконуються 
відповідальними особами в межах прийнятих 
методів управління комерційними ризиками 

Планування 

15 Статус 

Ідентифікований  
Відстежується 
Попереджається 
Реалізується 
Закритий 

Поточний статус комерційного ризику за 
завершеністю управлінських впливів  

Моніторинг і контроль 

 

Паспорт комерційного ризику за формою табл.1 є важливим документом 
організаційного та інформаційного забезпечення, який використовується в усіх процесах 
управління комерційними ризиками підприємства роздрібної торгівлі. Якщо розділи 1-8 
забезпечують інформацією процеси ідентифікації, вимірювання, аналізу та оцінки 
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комерційного ризику, то розділи 9-15 є важливими складовими планування, моніторингу та 
контролю.  

Ґрунтуючись на розробленій формі паспорту комерційних ризиків, вважаємо 
необхідними визначити ті принципові моменти, які мають бути враховані під час планування 
комерційних ризиків підприємств роздрібної торгівлі:  

1. Визначення відповідальних осіб. Процес планування витрат на впровадження 
методів управління комерційними ризиками може бути розподілений за видами робіт і часом 
їх здійснення, але його результатами мають бути чітко визначені та доведені до виконавців 
плани. У зв’язку з тим, що комерційна діяльність підприємства роздрібної торгівлі 
здійснюється у різних сферах ланцюга створення цінності, призначення однієї відповідальної 
особи не забезпечить планування усієї необхідної та релевантної інформації. Тому, з нашої 
точки зору, доцільно обирати відповідальних осіб за сферами виникнення комерційних 
ризиків: закупівлі, транспортування, продажі та обслуговування. Ураховуючи відсутність 
спеціалізованих підрозділів з управління комерційними ризиками на більшості підприємств 
роздрібної торгівлі, функції відповідальних осіб із впровадження методів управління 
комерційними ризиками можуть бути покладені на менеджерів відповідних підрозділів.  

2. Дотримання принципів загальної політики управління ризиками на підприємстві, 
відповідно до ставлення керівництва до ризику. Якщо політика керівництва полягає у 
прийнятті більшості ризикованих рішень, то має розроблятися система планів із 
впровадження методів управління комерційними ризиками за оптимістичним, базовим і 
песимістичним сценаріями.  

3. Розробка бюджету, призначеного для управління комерційними ризиками. Такий 
бюджет суттєво впливає на вибір методів, якими доцільно користуватися для мінімізації 
комерційних ризиків і їх негативних наслідків. 

4. Узгодження основних заходів з управління комерційними ризиками з поточною 
операційною діяльністю підприємства роздрібної торгівлі.  

Підсумовуючи результати дослідження зазначимо, що з метою організаційного 
упорядкування різноманітної інформації про ідентифіковані за сферами комерційної 
діяльності ризики запропоновано здійснювати їх паспортизацію та розроблено типову форму 
паспорту комерційних ризиків для підприємств роздрібної торгівлі, який складається із 15 
розділів і забезпечує організаційно-інформаційну підтримку процесів ідентифікації, 
вимірювання, аналізу, оцінки, планування, моніторингу та контролю комерційних ризиків. 
Сформовані теоретичні положення щодо організації роботи з комерційними ризиками 
апробовані на досліджуваних підприємствах роздрібної торгівлі. Розроблені паспорта 
дозволяють упорядкувати процес управління комерційними ризиками на підприємствах. 
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СТАН ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМ У ВУГІЛЬНІЙПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Розглянуто стан вугільної промисловості та основні показники її функціонування. Виділено 
необхідність проведення невідкладних реформ, у тому числі із залученням механізмів державно-приватного 
партнерства.  

Ключові слова:вугільна промисловість, результативність діяльності, реформування, державно-
приватне партнерство. 

 
The coal mining state and its main performance indices are examined. Necessity for implementing urgent 

reforms is marked out, including the use of public-private partnership mechanisms. 
Keywords: coal mining, performance, reforms, public-private partnership. 
 

На теперішній час більшість підприємств вугільної промисловості опинилася в 
надзвичайно складному стані, який характеризується не тільки високим ступенем зносу 
основних засобів, незадовільними результатами діяльності, значним накопиченням 
непокритих збитків, а й втратою контролю держави над ними через воєнні дії в Донецькій і 
Луганській областях. Багато підприємств електроенергетики та інших стратегічних галузей 
державного сектору економки зазнали значних втрат.  

За останні роки питома вага державного сектору економіки в Україні знаходилася в 
межах 9-10% [1], при тому, що його частка у ВВП була більше 40%11. Така невідповідність 
частки державного сектору і його внеску у формування ВВП країни спричинена, перш за все, 
різною методикою розрахунків. Крім того, це також може бути наслідком недосконалого 
механізму розподілу підприємств між державним і приватним секторами економіки, 
свідчити про існування сектору тіньової економіки як прихованої частини приватного 
сектору, що, у такому разі, не розкриває реального вкладу у формування ВВП приватними 
підприємцями.  

Відносно питомої ваги державного сектору в ВВП слід зазначити, що найбільш 
розвинені країни мають питому вагу державного сектору в ВВП не більше 20%, що виступає 
своєрідним показником ефективності державної політики у сфері сприяння розвитку 
підприємництва. Враховуючи це, необхідно відзначити позитивну тенденцію в Україні, а 
саме, впродовж 2010-2012 рр. питома вага державного сектору в ВВП зменшилась з 47,9% до 
42,0%. Це може бути наслідком змін у складі підприємств державного сектору, частина з них 
була передана (у тому числі через приватизацію) приватним підприємцям, що сприяло 
підвищенню питомої ваги приватного сектору в формуванні ВВП. 

На користь необхідності реалізації заходів з реформування у вугільній промисловості, 
проведення модернізації, можуть виступати показники ступеня зносу основних засобів у 
вугільній промисловості. В середньому, ступінь зносу основних засобів підприємств 
добувної промисловості з добування, збагачення та агломерації кам’яного вугілля 
збільшився з 46,5% у 2012 р. до 49,1% у 2013 р., а в цілому по економіці – з 76,7% в 2012 р. 
до 77,3% в 2013 р.[4, с. 2-3; 5, с. 4-5]. Та якщо взяти добувну промисловість в цілому, то 
коефіцієнт зносу основних засобів у 2013 р. становив 57,1%, він виріс порівняно з 2012 р. на 
3 відсоткових пункти[5, с. 3; 5, с. 5]. Що ж до добування, збагачення та агломерації 
кам’яного вугілля, то коефіцієнт зносу основних засобів у 2012 р. на рівні 46,5% не свідчив 

                                                 
11 Розраховано на основіданих[2-3]. 
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про наявність суттєвих проблем із основними засобами, більше того, таке його значення 
мало видаватися не критичним для функціонування галузі, особливо порівнюючи із 2011 р., 
коли він знаходився на рівні 41,1%. Зважаючи на це може скластися думка, що модернізація 
та технічне переоснащення вугільній галузі не потрібні, але постійно зростаючі дотації на 
підтримку вугільної промисловості свідчать про зворотне – галузі необхідні кардинальні 
реформи, адже виділених дотацій ледь вистачає на покриття собівартості вугільної 
продукції. Крім того, видобуток вугілля підприємствами державного сектору економіки 
продовжує скорочуватися, натомість приватний сектор посилює свої позиції. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура видобутку вугілля підприємствами державного та приватного 

секторів економіки12 
 

Як видно з рис. 1, частка підприємств державного сектору у видобутку вугілля значно 
скоротилася за останні роки порівняно з 2005 р., зокрема, в 2013 р. вона склала всього 
28,85%, що майже в 2 рази менше, ніж у 2005 р. В цілому, зменшення частки підприємств 
державного сектору у видобутку вугілля відповідає зменшенню їх обсягів видобутку й у 
натуральному вимірі (табл. 1). 

З табл. 1 видно, що обсяг видобутку вугілля підприємствами державного сектору 
економіки в 2013 р. склав всього 52,3% від обсягів 2005 р., тобто він зменшився майже в 2 
рази, натомість приватними підприємствами – збільшився на 86,8%. Однак слід зауважити, 
що в 2012 р. обсяги видобутку вугілля як в державному, так і в приватному секторах були 
більшими, ніж в 2013 р. Слід зазначити, що за результатами 2013 р. обсяги видобутку вугілля 
зменшились порівняно з 2012 р. на 2,58% в цілому по галузі, при цьому на державних 
підприємствах вони знизились на 2,94%, а на приватних дещо менше – на 2,44%. 

В цілому, в приватному секторі приріст обсягів видобутку вугілля за 8 років склав 
27,7 млн. т, а в державному секторі відбулося зменшення обсягів видобутку на 22,0 млн. т. 
Отже, зменшення обсягів видобутку вугілля державного сектору компенсувалося 
нарощування обсягів в приватному секторі економіки. Це може виступати одним з 
індикаторів ефективності управління підприємства, що були приватизовані або передані в 
концесію, або оренду, представникам приватного сектору.   

                                                 
12Побудовано за даними[6, с.28-29; 7-8]. 
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Таблиця 1 
Аналіз обсягів видобутку вугілля в Україні в 2005-2013 рр.13 

млн т 
Відхилення 
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Підприємства 
державного сектору 
економіки 

46,1 24,6 -21,5 -46,6 24,9 -21,2 -46,0 24,1 -22,0 -47,7 

Приватні підприємства 31,9 57,4 25,5 79,9 61,0 29,1 91,2 59,6 27,7 86,8 

Всього 78,0 82,0 4,0 5,1 85,9 7,9 10,1 83,7 5,7 7,3 
 

Таким чином, перехід частини вугледобувних підприємств в приватну власність надає 
підстави для оптимізму щодо перспектив розвитку галузі, оскільки підприємства державного 
сектору з кожним роком стають все більш збитковими і вимагають більших дотацій з 
державного бюджету (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ступінь покриття збитків вугледобувних підприємств державного сектору 

економіки дотаціями з Державного бюджету14 
 

Як видно з рис. 2, порівняно з 2005 р. в 2013 р. збитки підприємств збільшились 
майже в 8,5 разів, а обсяг дотацій з Державного бюджету – в 12,7 разів. Слід також 
відзначити, що у 2005 р. рівень покриття збитків дотаціями становив 59%, а в 2013 р. вже 
виріс до 88%. Такий стан можна розглядати з двох точок зору. З одного боку, вугледобувним 
підприємствам компенсується більша частина збитків, які у них виникають, що має сприяти 
розвитку підприємств. Якщо за рахунок коштів державного бюджету майже цілком 
покриваються витрати підприємств, то вони, як мінімум, повинні мати можливість за 
рахунок накопиченої амортизації здійснювати капітальні вкладення у свій розвиток. Але, 
зважаючи на розміри коштів, що виділяються, і з кожним роком збільшуються, це може мати 
                                                 
13Розраховано на основі даних[7-8]. 
14 Побудовано за даними[6, с. 28-29; 7-8] 
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негативний вплив на самі підприємства і на ефективність витрачання державних коштів, 
адже в такому разі може просто зникнути стимул до більш ефективної роботи, якщо держава 
все одно покриє збитки. Крім того, від державних дотацій залежать також і підприємства-
контрагенти вугледобувних підприємств, зокрема, ті, перед якими у державних 
вугледобувних підприємств виникає кредиторська заборгованість, у тому числі, за 
електроенергію, водопостачання, теплопостачання, не кажучи вже про шахтобудівні 
підприємства, що також належать до державного сектору економіки. Отже, за таких умов 
виникає замкнуте коло, причому саме в державному секторі економіки, що призводить у 
підсумку до незадовільних результатів, зокрема, накопичення збитків, заборгованості перед 
іншими підприємствами.  

Поряд із вище викладеним необхідно зазначити, що підсумки 2014 р. можуть 
виявитися для вугільної промисловості України катастрофічними не тільки через стан галузі, 
а, в першу чергу, через проведення бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Йдеться 
про значні пошкодження та руйнування шахтного фонду, суттєве скорочення обсягів 
видобутку вугілля та накопичення заборгованостей вугледобувними підприємства. Ці 
проблеми доведеться вирішувати, а пошук нових форм управління та співпраці з приватним 
сектором, які сприятимуть відновленню та більш ефективному провадженню фінансово-
господарської діяльності, необхідно здійснювати зараз. І поряд із традиційними 
реструктуризацією та приватизацію необхідно взяти до уваги таку форму як державно-
приватне партнерство.  

Згідно діючого законодавства державно-приватне є співробітництвом між державою 
Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних 
державних органів та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та 
юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними 
особами-підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 
порядку, встановленому законодавством [9]. При цьому вже на законодавчому рівні 
встановлено, що однією зі сфер реалізації проектів в межах державно-приватного 
партнерства виступає вугільна промисловість. 

Суттєвою передумовою у поширення використання державно-приватного партнерства 
у вугільній промисловості та в цілому у паливно-енергетичному комплексі є Енергетична 
стратегія України на період до 2030 року [10], серед основних завдань якої виділяється 
створення умов для залучення приватних інвестицій, нових технологій і сучасного досвіду 
ефективної роботи, що можливо забезпечити на умовах державно-приватного партнерства. 
Отже, проблема впровадження державно-приватного партнерства особливо гостро 
піднімається щодо питання розвитку вугільної промисловості, зокрема, в частині 
реформування галузі. Так, задля досягнення поставлених цілей необхідним є створення умов 
для залучення приватних інвестицій у галузь шляхом приватизації вугільних підприємств та 
застосування механізмів державно-приватного партнерства (оренди, концесії тощо). При 
цьому з метою підвищення обсягів видобутку вугілля, підвищення рентабельності та рівня 
безпеки праці необхідним виступає й проведення модернізації підприємств після їх 
приватизації або передачі у державно-приватне партнерство.  

Відносно вугільної промисловості необхідно зауважити, що в Концепції розвитку 
вугільної промисловості [11] не передбачається використання механізмів державно-
приватного партнерства при реформуванні, натомість пропонується поширення практики 
роздержавлення, переважно шляхом приватизації. Але тут необхідно враховувати, що дана 
концепція була прийнята ще в 2008 р. і не переглядалася. Це визначає необхідність внесення 
до неї доповнень щодо застосування механізмів державно-приватного партнерства, або 
доцільною може бути розробка нової концепції розвитку вугільної промисловості з 
урахуванням використання державно-приватного партнерства як основного механізму 
розвитку галузі. 

Ще одним поштовхом до розвитку державно-приватного партнерства, у тому числі, у 
вугільній промисловості, стала Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 
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Україні [12]. Метою Програми є перехід на інноваційну модель розвитку економіки, 
модернізація виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 
внутрішньому і зовнішньому ринку, запобігання впливу міжнародної фінансової кризи на 
розвиток економіки. Причому особлива увага має бути приділена базовим галузям 
економіки, до яких відноситься й вугільна промисловість. Відповідно,  одним із шляхів 
виконання Програми було визнано розвиток державно-приватного партнерства як 
інструменту залучення інвестицій. Та оскільки програма має загальний характер, то вона не 
містить конкретних заходів, а визначає лише напрями вирішення завдань розвитку 
інвестиційної та інноваційної діяльності на рівні національної економіки. Отже, свого 
втілення поставлені завдання мають набути вже в законодавчих та нормативно-правових 
актах з проблем державно-приватного партнерства та більш конкретно – з питань розвитку 
вугільної промисловості. 

Таким чином, за умов дефіциту бюджетних ресурсів та необхідності відновлення 
підприємств та численних об’єктів інфраструктури Донецької і Луганської областей після 
завершення збройного конфлікту у цих регіонах залучення міжнародних інвестицій є 
найбільш реальним джерелом фінансування зазначених заходів. Однак інвестори в цілому не 
схильні до високоризикованих проектів, тому саме механізми державно-приватного 
партнерства мають забезпечити реалізацію масштабних інвестиційних проектів, 
спрямованих на модернізацію та реформування в державному секторі економіки. 
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The article deals with the essence of customer focus as a new approach to company service management that 
caused a shift in the service management paradigm. The scientific novelty is the author's definition of "client-oriented" 
in the context of the service management modern concept. The practical value is presented by generated advantages of 
client-oriented approach implementation into company service management, conditions and primary actions of the 
transfer to the new management model. 

 

Key words: customer-oriented, customer, needs, customer value, loyalty, customer experience, service 
management. 

 

The globalization of markets and the information revolution, the liberalization of the world 
economy, the development of mobile technologies and information networks have provided 
manufacturers by cheap personalized channels of communication with consumers. Simultaneously, 
consumers have the opportunity to access virtually any information at any convenient time. In many 
areas there are conditions, similar to the perfect competition model, customer loyalty has become 
more important. Increased competition led to lower product prices, rising cost of attracting 
customers and, consequently, a sharp decline in the customers profitability. The main possibility of 
preserving profitability for many firms is to increase the intensity of their products usage by each 
customer that led to the necessity to maintain long-term relationships with them [1]. 

Thus, the company management has to re-focus again on creating a new management 
paradigm. At the time of goods-oriented management where key objects were technology and 
product quality, management crossed over to marketing, and competitors took the focus at that time 
and rapid promotion tools as well as selling the goods. However, nowadays public production and 
marketing techniques can no longer provide the company with long-term leadership, they are 
necessary, but they are no longer enough. Now it is important not just to create a product and find 
customers necessary for business, but also to orient business on strengthening cooperation with the 
most valuable of them. 

The numerous works mainly by foreign and sometimes by native authors are dedicated to 
the issue of client-oriented company. These include the works of theorists and practitioners in the 
field of management and marketing such as V. Busarkina, M. Vasha, T. Hoky, M. Johnson, B. 
Kobzeva, A. Kulinich, P. Losev, A. Novikova, F. Newell, I. Patlakh, B. Ryzhkovsky, R. Rudnev, 
M. Fuzyeyeva, K. Kharsky, A. Herrmann, P. Cherkashin, A. Yurchak. The approaches to the 
definition of this concept are very different. Despite of its popularity, the client-oriented concept has 
no sustained scientific definition. Mostly scientists liken this concept to the business strategy, 
management tools, service philosophy or culture etc. 

So in specialized forums and websites you can see the definition of client-oriented concept 
as a strategic approach to the organization development, which enhances its competitiveness and 
profitability growth, implying mobilization of all its resources to identify, attract and retain 
customers, including most profitable of them, improving the quality of customer service and 
meeting their needs [2]. Whereas A. Novikov determines the client-oriented concept as the business 
characteristics, that reflects the client interests in the system of owners and management priorities 
[3]. 

From the standpoint of management tools B Ryzhkovsky gives his own definition of the 
concept as a tool for customer relationship management, aimed at obtaining sustainable profits in 
the long run and based on three criteria: a key competence, target customers and equity positions 
[4]. The core competence is defined as the ability of the company to achieve certain results more 
efficiently. It should be lengthy, leader conscious and timely used (staff should be able to repeat 
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their successful action). Target customers mean a limited number of customers or customer groups, 
prioritized for the company in the long run. Positions equity (partnership) shows the relationship 
between the supplier and the customer in which there is no dominance (deliberate or accidental) by 
one of the parties at any stage of the relationship. 

By using this tool the company can earn additional revenue by understanding and meeting 
customer needs effectively. But it should be just extra profit (tangible or intangible), otherwise, any 
shift of attention towards the client, including quality service, can also be considered as a client-
oriented approach [5]. 

K. Kharsky gives exactly different from the other point of view to determine the client-
oriented company. The author proposes to define the essence of the concept as an assessment of the 
client visible part of the company, that's what customers really think about us. No matter what the 
company thinks about its own client-oriented approach, if the client believes that there is none. To 
understand the level of client-oriented approach it is necessary to know the clients’ opinion, 
according to the author [6]. 

So nowadays, the shift of the production process and quality of the goods (services) to the 
efforts of meeting the needs of the consumer, the replacement of product / market-oriented 
approach by a client-oriented strategy, the development of efficient algorithms for client relations 
are in great demand. 

Companies want to make people more likely to buy their products and services, and 
therefore spend millions trying to understand consumers and get them to spend more. But today it is 
not enough to track just common indicators - and the satisfaction level and the level of consumers 
churn. To keep valuable customers is becoming more and more difficult, although the cost of 
various programs of increasing loyalty are constantly growing. And this trend is evident in almost 
all sectors [7]. 

The essence of client-oriented enterprise can be expressed in terms of the characteristics of 
this approach [1; 8] 

1. A thorough understanding of their customers. It is implied the existence of a process 
developed segmentation and targeting (marketing mechanism which allows extracting a target 
audience meeting specified criteria). Understanding means having the processes of obtaining 
regular feedback and setting up a permanent dialogue that leads to developing long term 
relationships, measuring satisfaction and loyalty. 

2. Customer retention approach. Since the increase in market share and attraction of new 
customers is more expensive, more profitable businesses exploit the potential of existing customer 
base and provide sales growth by increasing the intensity of consumption of its products existing 
customers. 

3. Individual communication with customers. To account the personal needs of each 
customer and the formation of more product value it is necessary to provide personal interactivity 
between the customer and the company. With the development of information technology solutions 
to this problem has become possible. 

4. Cooperation based on relationships rather than on the product. The basis for the 
conservation and development of cooperation between the company and its clients are relationships 
that are formed as a result of service. Loyal consumers began to perceive the company as a carrier 
of an idea (brand), with a special value for them. 

5. Client experience management. Consumer value as an offer, a service or relationship is 
neither a panacea nor something fixed once and for all. It is always in dynamic and subject to 
external and internal negative impact. Only when measuring customer experience at various points 
of contact with the enterprise at different stages and in different channels of interaction you can be 
sure that the customer really gets the best experience. 

The formation of client-oriented approach led to the necessity of developing technologies 
retention with regard to their value for the company and led to expansion of the complex 
management functions directed to customer relationship management. The whole world experience 
managing relationships with clients that use different enterprises is assembled in a complex multi-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1834219_1_2&s1=%E2%EE%E7%ED%E8%EA%ED%EE%E2%E5%ED%E8%E5�
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level system called CRM (Customer Relations Management). According to F. Newell, CRM - a 
change from a product-oriented strategy, to the strategy focused on positive experiences, to create 
values that make life easier for customers [9]. Developed countries widely practice the usage of 
innovative systems such customer relationship management as Business Intelligence, 
Customer Synchronized Relationship Planning, Employee experience management, Customer 
Intelligence, Enterprise feedback management etc. This has become a prerequisite for the successful 
business operation in the market. 

Summarizing the results of the study are a number of advantages of client-oriented approach 
to enterprise activity [10; 11]: 

 increasing competitiveness through market orientation enterprises, that is required 
by modern market trends and requirements ; 

 increasing profitability (ascending spare frequency and/or the amount 
of purchase services); 

 cost cutting (the study of consumer behavior and needs leads to cost cutting of 
their maintenance and at the same time detects low-income customers, reducing budgets to 
marketing, advertising, promotion); 

 enterprise  awareness (client supplies the information which helps 
to develop business); 

 increase customer loyalty by creating the positive client experience; 
 business promotion - the increase of customer base and the number of new 

customers (loyal customers are the source of new contacts; client recommends the company to other 
consumers); 

 stability (developing relations with customers, directed to their loyalty and retention, 
long-term relations as a  contrast to one-time sales); 

 keeping the balance of interests of the enterprise and the client (on the basis of studying 
consumer demand and customer needs as well as the behavior of competitors an enterprise offers 
different program for the  customers depending on the significance of a customer to a 
company and the stage of their relationships at the moment); 

 decrease of the complaints number in the areas with the highest complaints 
contingency; 

 positive image of an enterprise (good reputation) . 
Based on the above it can be concluded that the main success factor of a service company is 

the ability to meet customer requirements. Therefore, its strategic orientation should be directed to 
the consumer. Thus, the new basis of a paradigm of service management is the client-oriented 
approach in enterprise management. 

Customer-oriented approach, above all, should become the philosophy of business, by which 
the company directs all its efforts on customer satisfaction, in order to transform it into customer 
loyalty. The main priorities for the company in this regard should be: 

First, collect information about customers to understand their material needs and system 
values to their satisfaction by providing appropriate services. It should include actual and potential 
customers. Information gathering is a complex process that relies on both traditional and non-
traditional methods. Also it requires organizing, storing and rapid access which all can be provided 
by the innovative customer-oriented information systems; 

Secondly, the company must distribute customer information among staff of all departments 
that are directly or indirectly involved in meeting customer needs. The goal is to transform customer 
information into a guide to effective action. It is important that information is used only as a mean 
of exploring individual units with the state of the client. On the contrary, such information should 
play an active role and serve as the basis for determining the tasks, the performance of which will 
help the company to improve its economic performance; 

Thirdly, the company should make changes to their production programs on the basis of this 
information to be able to provide customers with new and / or improved services. First of all, the 
company should improve its quality, to ensure the development of new services using the 
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information about customer requests. It is important to emphasize that service improvement is 
achieved if the analysis of the needs and demands of the client is a continuous, systematic process. 

  Thus, according to the modern concept of Service Management, business administration 
should be directed to: 

 maximum customer satisfaction by providing a quality product; 
 creating a positive customer experience that forms consumer loyalty and encourages 

client return; 
 providing conditions and opportunities for continuous improvement of a service 

product at an enterprise; 
 creating a positive company  image to provide its stability . 
Conclusions. Having investigated the nature and different views of customer-oriented 

approach it is now possible to clarify the definition from the position of a new management 
paradigm : customer-oriented approach is a scientific approach that changes the concept of modern 
enterprise management and is based on the knowledge of customers and their needs, allowing you 
to create a positive customer experience, consumer loyalty, maintain regular and attract new 
customers by interesting suggestions for all the parties. 

Applying the concept of service management based on the customer-oriented approach an 
enterprise should rely on the long term prospect. The transition to the new management model 
requires significant costs that do not give instant results. To be customer-oriented, a service 
company should, above all, know their customers, to be able to identify target groups and to 
identify their unique needs, develop key competencies (ability to repeat the successful experience 
with the best result) to prioritize short-term profits to benefit. And always remember that customers 
are the vital source of an enterprise, and it is necessary to respect, appreciate and take care of them! 
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The article deals with the concept of strategy, the main goals and objectives of enterprise strategy, given the 
structure of the components of development strategy, The stages of strategic planning. 
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У статті розглянуто поняття стратегії, головні цілі та завдання  стратегії підприємства, наведено 
структуру складових стратегії розвитку підприємства, розглянуто етапи стратегічного планування. 

Ключові слова: стратегія, стратегічний розвиток, стратегічне планування, стратегічне управління, 
комплексна програма розвитку 

 

Пошук оптимальних методів стратегічного розвитку підприємств набирає все більшої 
актуальності. На сьогодні дослідженню даного питання присвячено безліч робіт вітчизняних 
та зарубіжних науковців. Вагомий внесок в вирішення даного питання зробили: О.В. 
Гродовський [4], С.Б.Довбня [3], А.О. Дергоусова [2], Г.Стейнер [5], Дж. Майєр [8], О.В. 
Кравченко [Ошибка! Источник ссылки не найден.], В.О.Василенко, Т.І. Ткаченко [4], А.П. 
Наливайко [7], З.Є Шершньова., С.В Оборська [8]. 

В умовах євроінтеграційної трансформації, де основними важелями є 
конкурентоспроможність та суперництво які регулюють функціонування промислових 
підприємств, найважливішу роль відіграє наявність стратегії розвитку в системі управління 
підприємством. Саме завдяки їй існує можливість  контролювати та спрямовувати в 
потрібному напрямку діяльність підприємства. 

Вибір та формування ефективної стратегії розвитку підприємства орієнтованого на 
вимоги світової спільноти потребує детального  вивчення, що дає змогу виявити проблеми та 
визначити нові цілі в діяльності суб’єктів економічних процесів, створити програми 
розвитку та реалізувати їх в процесах виробництва.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові стратегії підприємства 
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Існуючі на сьогодні методи і моделі, притаманні вітчизняній економіці, в більшості 
випадків не відповідають швидкоплинним євроінтеграційним процесам, що спонукає до 
пошуку нових підходів стратегічного планування та управління діяльністю підприємства [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Етапи формування стратегії підприємства 
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є створення підцілей, що дає змогу детально простежувати темпи та напрями розвитку 
підприємств та своєчасно реагувати та спрямовувати діяльність підприємств на досягнення 
головної мети та отримувати бажаних результатів. Основними елементами стратегії розвитку 
підприємства можуть бути наступні (рис.1). 

Головною метою стратегічного розвитку є впровадження в процес діяльності 
підприємств нових напрямів розвитку, які відповідають вимогам існуючого конкурентного 
середовища [3]. Розроблення та реалізація стратегії розвитку підприємства поєднує наведені 
на рис. 1 складові та передбачає поетапне їх виконання. 

Формування стратегії підприємства передбачає певні процеси протягом яких 
досліджується, формується та реалізується програма розвитку. Найбільш оптимальна та 
проста схема етапів формування стратегії підприємства зображена на рис. 2. 

Отже, стратегію слід розглядати як поетапний, комплексний план розвитку 
підприємства, орієнтований  на досягнення поставленої мети, результатом якої є 
максимально ефективний дієвий механізм. 

Стратегія підприємства — передбачає найефективніші шляхи вирішення існуючих 
проблем при мінімальних виробничих, матеріальних та фінансових витратах. 

Першочергово, для вибору перспективного планування діяльності підприємства 
необхідно визначити існуючі ресурси підприємства та напрями орієнтації стратегічного 
потенціалу для забезпечення довгострокових конкурентних переваг на підставі аналізу 
ринку.  

На початкові стадії необхідно сформувати інформаційну базу з метою ефективної 
реалізації поставленої стратегічної мети.  

Другий  етап стратегічного розвитку передбачає детальне вивчення та аналіз 
конкурентного середовища, на основі чого прогнозується майбутній розвиток, можливості та 
загрози діяльності підприємства, визначають конкурентоспроможність суб’єкту 
господарювання. 

Третій етап передбачає  визначення мети та цілей підприємства. 
На четвертому етапі здійснюється стратегічний аналіз в основі якого лежить 

порівняння мети і цілей з результатами аналізу середовища, що дозволяє виявити та усунути 
різницю  між ними та обрати найбільш пріоритетний  варіант стратегічного розвитку. 

На п’ятому  етапі формуються можливі варіанти стратегічного розвитку та 
прогнозується результат впровадження кожного з них. На основі проведених результатів 
прогнозується  досягнення максимально стійкого та конкурентоспроможного  стану 
підприємства. 

Шостий  етап передбачає вибір найбільш прийнятної стратегії з альтернативних. 
На сьомому етапі формується фінішний варіант стратегічного плану підприємства. 
На восьмому етапі на основі вже розробленого комплексного стратегічного плану 

детально розробляються поетапні середньострокові плани. 
На дев’ятому  етапі процес стратегічного  планування завершується розробкою 

оперативних планів і проектів та розпочинається їх реалізація (10 етап) та контроль за їх 
виконанням (11 етап).  

Зворотній зв'язок передбачає  виявлення помилок та недоліків в формуванні 
стратегічного плану на будь-якому етапі та може містити коригування цілей, або ж взагалі 
повернутись на початкові позиції.  

Наведені етапи ще раз доводять, що  формування і реалізація стратегії становлять 
єдиний та безперервний процес.  

Для досягнення більшої ефективності в діяльності підприємства від впровадження 
стратегії розвитку доцільно використовувати наступні кроки: 

-  побудова детального плану реалізації головної мети стратегічної цілі, визначення її 
можливих загроз та отримання результатів впровадження кожного підпункту; 

-  виявлення чинників, які можуть впливати на процес реалізації головної мети 
стратегічного розвитку; 
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-   пошук оптимальних та найбільш вигідних напрямків фінансування заходів щодо 
реалізації стратегічного розвитку підприємства. 

Враховуючи швидкоплинні зміни середовища, які останнім часом часто 
супроводжуються нестабільністю та змінюваністю економічних умов, підприємства 
стикаються з новими проблемами та завданнями. Для успішного розвитку та підтримки 
конкурентоспроможності, особливо на міжнародних ринках, підприємства мають постійно 
стежити за змінами навколишнього економічного середовища та вміти вчасно 
пристосовуватися до їхніх вимог. 

При формування стратегії розвитку кожне підприємство, повинно враховувати той 
факт, що результати від її реалізації будуть ефективними лише при її безперервну та 
орієнтованому на вимоги конкурентного простору впровадженні.  

Пошук оптимальних методів стратегічного розвитку підприємств набирає все більшої 
актуальності. На сьогодні дослідженню даного питання присвячено безліч робіт вітчизняних 
та зарубіжних науковців, та нажаль, не зважаючи на всі досягнення питання залишається 
відкритим та потребує уваги. 
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У статті автором розглянуто питання конкурентоспроможності держави, а також наведені 

складові Глобального індексу конкурентоспроможності. Також наведена динаміка даного індексу та основних 
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його складових, які стосуються України. Проаналізована динаміка обсягу ВВП України у млн. грн. за 2003-2013 
рр. Наведений взаємозв’язок обсягу ВВП та державних витрат на інноваційну діяльність за відповідні роки. 
Проаналізована кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт за спрямуванням  у 2005-2013 рр. 
Автором у статті приведений аналіз Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні за 2003-
2013рр. у млн.грн. Проаналізована структура Глобального інноваційного індексу та розгляд місця України у 
світі за 2013-2014 рр. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, Глобальний індекс конкурентоспроможності, інновації, 
інноваційна діяльність,промислові підприємства, ВВП, наукові та науково-технічні роботи. 
 

Національна конкурентоспроможність є головним показником, який відображає стан 
економіки країни та рівень економічного розвитку. Конкурентоспроможність країн все в 
більшій степені визначається спроможністю національних економік генерувати, 
впроваджувати та пропонувати нові технології. Проте процеси глобалізації в світовому 
господарстві привели до того, що посилилась глобальна конкуренція між державами. 
Комерційний успіх та конкурентоспроможність все в більшій мірі визначається 
спроможністю до інновацій, до просуванню на ринок нових товарів та послуг, до 
покращенню якості існуючих товарів. 

Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі ресурси підприємства 
використовуються настільки продуктивно, що воно стає більш прибутковим, ніж його 
головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що підприємство займає стабільне місце на 
ринку товарів і послуг, та його продукція користується постійним попитом. Однак рівень 
конкурентоспроможності – це величина динамічна, яка змінюється під впливом багатьох 
факторів, що формуються у сферах виробництва і обігу товару.  

Конкуренція, як елемент економічної свободи, несе в собі одночасно як позитивні, 
так і негативні наслідки. У її умовах перемагає той, хто при однаковій якості товару має 
менші витрати або при тих же витратах виробляє продукцію вищої якості. Таким чином, 
перемога в конкурентній боротьбі - не разова, не випадкова, а як закономірний підсумок 
постійних і грамотних зусиль. 

Розвиток країни залежить від рівня доданої вартості у виробництві продукції. І чим 
вищий її рівень, тим більш конкурентоспроможною являється національна економіка даної 
країни. Загальновідомим залишається й те, що рівень доданої вартості в українських товарах 
складає незначну частину, тому основу експорту складає не готова продукція, а сировина, 
яка має вартість меншу ніж імпортований товар, який вироблений з даної сировини. На 
сьогодні  в Україні є значний природний, економічний, культурний та науково-освітній 
потенціал, який не використовується в повному обсязі. 

Науковці в розвинутих країнах давно зрозуміли, що формула успіху економіки країни 
залежить не від простого збільшення кількості верстатів в процесі виробництва та не від 
збільшення некваліфікованого персоналу і в більшій кількості виробленої продукції – 
екстенсивний шлях розвитку, а в якісних перетвореннях, що забезпечуються провідною 
роллю науково-технологічного процесу та накопиченню інноваційного потенціалу та 
інтелектуального капіталу – інтенсивний та інноваційний розвиток. До того ж резерви на 
сьогоднішній момент часу, екстенсивного шляху мають тенденцію до вичерпання. 

В останнє двадцятиріччя виникло визначення та новий напрямок науки – «інноваційна 
економіка». Також необхідно відмітити, що інновація є основним джерелом 
внутрішньогалузевої конкуренції. Таким чином, підприємство, що впроваджує інновації на 
своєму підприємстві має певні конкурентні переваги в порівняні з іншими виробниками 
даної галузі. 

 Для того, щоб зрозуміти, яке місце займає Україна серед країн світу та оцінити 
конкурентоспроможність національної економіки необхідно використати  Глобальний індекс 
конкурентоспроможності. Індекс глобальної конкурентоспроможності (The Global 
Competitiveness Index) - це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн 
світу за показником економічної конкурентоспроможності. Розрахований за методикою 
Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum), заснованої на комбінації 
загальнодоступних статистичних даних і результатів глобального опитування керівників 
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компаній - загального щорічного дослідження, яке проводиться Всесвітнім економічним 
форумом спільно з мережею партнерських організацій - провідних дослідницьких інститутів 
і організацій в країнах, аналізованих у звіті. Дослідження проводиться з 2004 року і на даний 
момент представляє найбільш повний комплекс показників конкурентоспроможності по 
різних країнах світу. 

Індекс глобальної конкурентоспроможності складений з 113 змінних, які детально 
характеризують конкурентоспроможність країн світу, що знаходяться на різних рівнях 
економічного розвитку. Сукупність змінних на дві третини складається з результатів 
глобального опитування керівників компаній (щоб охопити широке коло факторів, що 
впливають на бізнес-клімат в досліджуваних країнах), а на одну третину із 
загальнодоступних джерел (статистичні дані та результати досліджень, здійснюваних на 
регулярній основі міжнародними організаціями). Всі змінні об'єднані в 12 контрольних 
показників, що визначають національну конкурентоспроможність: якість інститутів, 
інфраструктура макроекономічна стабільність, здоров'я і початкова освіта, вища освіта і 
професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, 
розвиненість фінансового ринку, рівень технологічного розвитку, розмір внутрішнього 
ринку, конкурентоспроможність компаній, інноваційний потенціал. 

Вибір саме цих змінних обумовлений теоретичними і емпіричними дослідженнями, 
причому жоден фактор не в змозі самотужки забезпечити конкурентоспроможність 
економіки. Підприємці будуть впроваджувати нові технології тільки в тому випадку, якщо 
потенційний прибуток перевищить необхідні інвестиції. Таким чином, згідно з висновками 
Всесвітнього економічного форуму, найбільш конкурентоспроможними є економіки тих 
країн, які в змозі проводити всеосяжну політику, враховувати весь спектр чинників та 
взаємозв'язки між ними [1]. 

Глобальний індекс конкурентоспроможності України за 2008-2013 рр. представлений 
у табл. 1. 

Таблиця 1 
Значення глобального індексу конкурентоспроможності України за 2008-2013 рр. 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Загальна кількість країн по яким 
розраховано індекс 
конкурентоспроможності 

134 133 139 142 144 148 

Загальний рейтинг індексу 
конкурентоспроможності України, в 
т.ч.: 

72 82 89  82  73 84 

 з інноваційної складової 52 62 63 74 71 81 
 витрати на науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські 
роботи 

52 68 69 75 104 74 

 здатність до інновацій 31 32 37 42 58 82 
 державні закупівлі високих 

технологій 
54 85 112 112 97 123 

 

Як видно з наведеної таблиці Україна у 2013 році втратила 11 позицій в Глобальному 
індексі конкурентоспроможності серед країн світу, це сталось за рахунок зменшення 
значення інноваційної складової на 10 пунктів. Відбулося зменшення  видатків на державні 
закупівлі на 26 пунктів, зменшилась здатність до інновації – на 24 пункти, проте можна 
відмітити і позитивну динаміку збільшення видатків на витрати на науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи. Отже з представленої таблиці видно, що інновації у 
розвитку економіки країни та її конкурентоспроможності грають важливу роль. 

Далі вважаю за необхідним навести взаємозв’язок між державними витратами на 
інноваційну діяльність та обсяг ВВП. Дані представлені в млн. грн. на рисунку 1 та 2 [2]. 
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Рис. 1. Динаміка обсягу ВВП України у млн. грн. за 2003-2013 рр. 

 

Як видно з наведеного рисунка обсяг ВВП України за 2003-2013 рр. поступово зріс та 
на 2013 рік становить 1505485 млн. грн., що позитивно впливає на розвиток всієї країни та на 
її економіку. 

 

 
Рис. 2 Динаміка державних витрат на інноваційну у млн.грн. діяльність у 2003-2013 рр. 

Як видно з наведених рисунків просліджується взаємозв’язок між обсягом ВВП та 
державними витратами на інноваційну діяльність. 

Інноваційна складова конкурентоспроможності країни залежить від різних 
показників, але в значної мірі вона визначається кількістю виконаних наукових та науково-
технічних робіт. Розглянемо цей показник у динаміці за 2005-2013 роки. (рис. 3) [2]. 

 

 
Рис. 3.  Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт за спрямуванням  

(тис. одиниці) у 2005-2013 рр. 
[Розраховано автором на основі статистичного щорічника 2] 
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Як видно з рис. 3, найбільша кількість наукових робіт припадає на інші роботи, також 
з рисунка 3 видно, що у 2013 році по відношенню до 2012 року зменшилась кількість 
виконаних науково-технічних робіт за таким спрямуванням: зі створення нових методів та 
теорій, зі створення нових видів матеріалів а також на створення нових виробів, основне 
завдання, на наш погляд, повинне стосуватись збільшенню робіт на створення та 
удосконалення нових видів технологій, оскільки, загально відомим є той факт, що знос 
обладнання, яке використовується у виробництві складає більше 60%.  

Також необхідно розглянути обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт та 
їх питома вага у загальному обсягу ВВП. Дані наведені у табл. 2. 

Таблиця 2  
Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні за 2003-2013рр.  

у млн.грн. 
У тому числі 

Роки 
Всього у 
фактичних 
цінах 

Фундаментальні 
дослідження 

Прикладні 
дослідження 

Розробки 
Науково-
технічні 
послуги 

Питома вага обсягу 
виконаних наукових і 
науково-технічних 
робіт у ВВП, % 

2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 1,24 
2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,09 
2007 6700,7 1504,0 1132,6 3303,1 761,0 0,93 
2009 8653,7 1916,6 1412,0 4215,9 1109,2 0,95 
2010 9867,1 2188,4 1617,1 5037,0 1024,6 0,9 
2011 10349,9 2205,8 1866,7 4985,9 1291,5 0,79 
2012 1122,7 2621,9 2057,7 5369,9 1203,2 0,80 
2013 11781,1 2695,5 2087,8 5272,8 1225,1 0,81 

 

Як видно з наведеної таблиці, питома вага обсягу виконаних наукових та науково-
технічних робіт у відсотках до загального обсягу ВВП починаючи з 2009 року зменшилась на 
14 пунктів. Проте необхідно відмітити також позитивну динаміку у збільшені в фактичних 
цінах обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт, що також є позитивним 
моментом у розвитку економіки країни. Одним із негативних факторів, які впливають на 
обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт є бізнес середовище та політична 
стабільність. Дані наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 
Складові Глобального інноваційного індексу за 2013-2014 рр. 

Роки 
Показники 

2013 2014 
Зміни позицій у 2014 р. 

до 2013 
Глобальний 
інноваційний індекс 

71 63 8 

Бізнес середовище в 
тому числі: 

71 122 -51 

Легкість в початку 
бізнесу 

71 62 9 

Простота рішення 
неплатоспроможності 

71 136 -65 

Легкість виплати 
податків 

71 119 -48 

Політична стабільність 71 77 -6 
 

В даній таблиці наведені показники, які на мою думку, найбільше всього впливають 
на розвиток всього підприємницького сектору. Як видно з наведеної таблиці, показник бізнес 
середовища у 2014 р. по відношенню до 2013 р. зменшився на 51 пункт, за рахунок 
зменшення показників простоти рішення неплатоспроможності та легкості виплати податків. 
Також незадовільним залишається і втрата позицій України у показнику політичної 
стабільності  на 6 пунктів, в ході сьогоднішніх подій. Проте Глобальний показник інновацій 
у 2014 р. по відношенню до 2013 р. збільшився на 8 пунктів. Також у 2014 р. по відношенню 
до 2013 збільшився показник легкості в початку бізнесу – на 9 пунктів. Що також позитивно 
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може вплинути на збільшення кількості підприємств, а також впровадженню більшої 
кількості інновацій та випуску інноваційної продукції. 

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації - це новостворені 
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної 
сфери [3]. 

Саме слово «інновація» походить від латинського «інноваре» («відновлення», 
«оновлення»). Англійське слово та поняття «іnnovation» відповідає нашому як «введення 
нового» чи «введення новацій». Тобто практичне використання новації з моменту її 
виробництва та розповсюдження у якості нових продуктів або послуг є нововведенням 
(інновацією). Під новацією розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, 
нове явище (відкриття). 

В умовах ринкової економіки методологія системного опису інновацій ґрунтується на 
міжнародних стандартах. Базою для міжнародного зіставлення показників науки та техніки, 
аналізу їх організації та фінансування, науково-технічної політики слугує Керівництво 
Фраскаті «Пропонована стандартна практика для обстежень, досліджень та 
експериментальних розробок». Перші рекомендації прийняті у м. Фраскаті (Італія) у 1963 р. 
[4; с.80]  

Для підвищення конкурентоспроможності підприємствам необхідні зміни 
якісних показників та структурних пропорцій, зокрема в напрямках орієнтації на 
виробництво продукції кінцевого споживчого попиту; зниження матеріaло- і 
енергоємності виробництва в умовах майже монопольної залежності від імпорту 
енергоносіїв, переорієнтації визначеної частини промислового потенціалу, з 
урахуванням чого необхідно формувати пріоритети інноваційного розвитку промислового 
виробництва за видами економічної діяльності, які суттєво оптимізують структуру виро-
бництва. Слід зазначити, що впровадження інвестиційного розвитку в Україні певною 
мірою гальмується невирішеністю низки питань як правового, так і організаційного 
характеру. 

Головними перешкодами активізації інноваційного розвитку на вітчизняних 
підприємствах є, на наш погляд, наступні:  

 недосконалість нормативно-правової системи регулювання і стимулювання 
інноваційної діяльності; 

 дефіцит фінансування для забезпечення наукових досліджень і впровадження 
інноваційних розробок; 

 невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, головним 
вимогам інноваційного розвитку. 
Найголовнішою проблемою стала практика ігнорування законодавства або 

призупинення дії статей законів, які стосуються фінансування інноваційної діяльності. 
Такі дії не збільшують заохочення корпоративного сектору до впровадження інновацій-
них проектів та нівелюють позитивний потенціал напрацьованої нормативної бази. 

Проблема фінансового забезпечення інвестицій, як основна складова, що 
забезпечує розвиток інноваційного процесу на підприємствах, залишається однією з 
найбільш гострих для вітчизняної промисловості. Фінансування інноваційної діяльності 
підприємств здійснюється переважно за рахунок власних коштів. Державне 
фінансування та підтримка є дуже мізерними. Вважаємо, що для підприємств, які 
впроваджують інноваційну діяльність, повинна бути впроваджена система специфічних 
заходів різнобічної підтримки і, насамперед, поліпшення фінансового забезпечення. 
Організаційно-економічний механізм впровадження інноваційної діяльності повинен 
стимулювати залучення для фінансування інноваційної діяльності приватних інвесторів 
на паритетних засадах. Інвестор і підприємство мають поєднувати свої зусилля для 
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збільшення вірогідності успіху. У той же час вони повинні розділяти і усі ризики від 
невдачі. 
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The article is sanctified to determination of directions of activation of innovative behavior of personnel of the 
Ukrainian enterprises in the conditions of realization of innovative transformations, namely organizational culture, 
leadership and motivation.  On the basis of conducted research the basic making systems of operating are certain under 
forming of innovative behavior of personnel of organizations. 
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Стаття присвячена визначенню напрямків активізації інноваційної поведінки персоналу українських 
підприємств в умовах реалізації інноваційних перетворень, а саме організаційної культури, лідерства й 
мотивації. На основі проведеного дослідження визначено основні складові системи дій щодо формування 
інноваційної поведінки персоналу організацій. 

 Ключові слова: організаційна культура, активізація, інноваційна поведінка,  інноваційні перетворення. 
 

Сьогодні усе більше уваги приділяється  вивченню феномена організаційної культури. 
Такий науковий інтерес обумовлений рядом обставин: по-перше, зростанням значимості 
людського капіталу як найважливішого ресурсу розвитку підприємства й по-друге, 
необхідністю використання адекватних людської природі соціальних  технологій  управління  
розвитком  персоналу як стратегічного фактору організаційного розвитку. Не випадково 
управлінська практика кінця XX і початку ХХ ст., розглядає організаційну культуру як 
ефективну технологію впливу на організаційну поведінку персоналу.    

Становлення інноваційної економіки пов'язане з комерціалізацією нововведень, 
зміною цінностей, правил і норм, а отже, уявлень про взаємозв'язки як у зовнішньому так і 
внутрішньому середовищі. Не випадково, перехід до інноваційної економіки  висвітлює   
потребу  пошуку  нових технологій  управлінського впливу на свідомість і поведінку 
працівників. Організаційна культура, будучи по своїй природі соціальною інновацією, 
дозволяє здійснювати організаційні зміни відповідно до потреб інноваційного розвитку 

http://www.weforum.org/issues/economics�
http://www.ukrstat.gov.ua/�
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15�
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підприємства та формувати необхідну мотивацію персоналу. Саме тому, свідоме й 
цілеспрямоване управління процесами розвитку організаційної культури суттєво впливає на 
інноваційну поведінку (активність) персоналу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток наукових підходів щодо 
дослідження ролі організаційної культури в процесі розвитку персоналу знайшло відбиття в 
працях науковців як дальнього так і ближнього зарубіжжя: П.Друкера,   С.Адамса, 
Р.Рюттенгера, Є.Шейна, А.Егоршина,    А.Кибанова,   Т.Овчинникової,   А.Пригожина, 
Т.Соломанідіної,  В.Маслова, В.Томілова, С.Шекшні, П.Штерна та ін. Дослідженню окремих 
аспектів організаційної культури присвячені праці українських вчених, саме:  Д.Богині, А. 
Воронкової, О.Грішнової, А. Колота, І.Мажури, Г.Назарової, М.Семикіної,   Г.Хаєта, 
І.Швець, А.Шегди й ін. Незважаючи на значні світові надбання до сутності організаційної 
культури та поведінки персоналу, питання організаційної культури і активізації інноваційної 
активності персоналу українських підприємств потребують подальшого дослідження. 

Аналіз наукових робіт з питань організаційної культури, свідчить про значні  
надбання у сфері нових підходів до сутності організаційної культури та поведінки персоналу, 
разом з тим питання розвитку організаційної культури і активізації інноваційної поведінки 
персоналу українських підприємств потребують подальшого дослідження.  

Розвиток персоналу більшість науковців схильні розглядати з позицій творчої інноваційної 
активності персоналу, яка моє свої особливості. Л. Збаржевецька визначає інноваційну поведінку 
персоналу як один із проявів трудової активності, що пов’язана з реалізацією набутих творчих знань, 
творчих здібностей, професіоналізмом. [1]. В. Кір’ян указує на провідну роль інноваторів (посади 
інноваторів та менеджерів знань),  як каталізаторів інноваційної поведінки персоналу [2, с. 7]. 
Особливої уваги заслуговує точка зору Л. Семів, що для забезпечення стабільно високої інноваційної 
активності працівників необхідно забезпечувати постійне інвестування розвитку їхнього людського 
капіталу (освіта, семінари, тренінги), підвищення кваліфікації, оновлення знань, та пошук доцільних 
методів матеріальної і моральної підтримки творчості [3, с. 30 ]. Отже, згідно зі стратегічними 
пріоритетними напрямами економічного розвитку Україні, головну роль у становленні моделі 
економічного росту повинен  відіграти інноваційний шлях розвитку й розбудова економіки, що 
заснована на наукових знаннях. 

Разом з тим  не дивлячись на актуальність вказаних проблем і ступінь їх наукового 
опрацьовування, ще недостатню увагу приділяють питанням взаємозв'язку організаційної 
культури та інноваційної поведінки персоналу. Аналіз наукових поглядів свідчить, що в 
економічній літературі сьогодні проблема організаційної культури та розвитку персоналу не 
розглядається системно з позицій економіки знань.  

Метою статті є визначення ролі організаційної культури в системі інноваційної  
поведінки персоналу українських підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості  інноваційної праці 
обумовлені постійним зростанням обсягу знань, як фундаменту для інновацій.   Саме тому, 
суттєвим фактором розвитку інноваційної активності є якість робочої сили. Більш висока 
якість робочої сили, що характеризується більш високим рівнем освіти, кваліфікації 
працівників, призводить до більш ефективного використання виробничих ресурсів. Саме 
освітній рівень відображає креативну здатність працівників сприймати нові ідеї та 
впроваджувати їх. Підприємство, що використовує принципи організації, яка навчається, 
стає привабливим місцем роботи для висококваліфікованих творчих працівників, оскільки 
формуються нові цінності і відносини. Змінюються цінності, що затверджувалися раніше 
(жорстка дисципліна, централізація, результат за всяку ціну). На зміну їм приходять інші 
цінності, а саме: самовизначення, участь, колектив, довіра, орієнтація на потреби клієнтів, 
розвиток особистості, творчість, децентралізація, інтелектуальний капітал, компетентність.  

Для активного залучення до інноваційного процесу персоналу,  який здатен 
продукувати інноваційні ідеї, необхідно визначити систему відповідних мотивів. Їх 
сукупність формує систему мотивації, з огляду на яку персонал вибирає спосіб поведінки: 
чекати вказівок чи з власної ініціативи здійснювати інноваційний пошук (інноваційну 
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поведінку) з метою розширення можливостей підприємства реагувати на виклики 
зовнішнього середовища [4, с.133-134]. Авторами визначені зовнішні та внутрішні чинники 
впливу організаційної культури на інноваційну активність персоналу українських 
підприємств, див. табл.1.  

Як свідчить закордонний досвід, ефективна, здатна до розвитку культура дозволяє: 
підвищити кваліфікацію персоналу за допомогою створеної системи оцінки, навчання й 
розміщення кадрів; поліпшити якість виконуваної діяльності за рахунок стандартизації 
критеріїв якості й системи атестації, навчання й контролю. Економіка знань різко підвищує 
цінність активів людського капіталу − його знань, кваліфікації, досвіду.  

Поява нових технологій, матеріалів, устаткування вимагає постійного творчого 
використання й поповнення знань, відновлення професійних навичок, тобто постійного 
навчання або освіти протягом усього життя [6 с.103]. 

Таблиця 1 
Вплив організаційної культури на інноваційну активність персоналу 

(складено за [5, с.89]) 
Зміст основних напрямків впливу Результат  впливу 

Чинники внутрішнього впливу 

Забезпечують позитивний морально-психологічний 
клімат, згуртованість і посилює мотивацію праці. 

Підвищення продуктивності праці. 

Формують у працівників чітке розуміння того, 
формальних правил.  

Підвищує якість комунікацій. 

Сприяють прийняттю рішень творчого характеру та 
вмінню працювати в команді. 

Розвиток навичок командної роботи та творчої 
ініціативи робітників. 

Чинники зовнішнього впливу 

Сприяють згуртованості споживачів, постачальників і 
партнерів по бізнесу   

Сприйняття ділових партнерів як колег по 
бізнесу і скорочення трансакційних витрат. 

Формують імідж та авторитет  підприємства в ділових 
колах і серед споживачів. 

Збільшення гудвілу, зростання репутації 
підприємства 

 
Сучасні умовах господарювання вимагають нових креативних підходів до поточних 

завдань. Тому інноваційність повинна стати ознакою виробничої діяльності кожного 
співробітника, однак, практична реалізація інноваційної поведінки ускладнюється тим, що на 
багатьох українських підприємствах загальне середовище не сприяє максимальній реалізації 
трудового потенціалу. Нажаль, в Україні людина досі розглядається здебільшого як трудовий 
ресурс, що має невисоку ціну і лише за рахунок цього може створювати конкурентні 
переваги. В країні загострюються проблеми підготовки й закріплення кваліфікованих кадрів 
у вітчизняній науці й промисловості. Постійний відтік трудових ресурсів з України в країни 
із вищою ціною праці (причому відтік найактивніших у соціальному плані людей, 
працівників із високим рівнем кваліфікації та рівнем загального розвитку, який забезпечує 
здатність засвоювати нові знання) може зумовити деградацію суспільства й сприяти 
серйозними соціально-економічними проблемами. За різними даними приблизно 25% 
населення держави мають бажання виїхати за кордон, більша частина яких – це активні 
висококваліфіковані  робітники. 

Поряд із цими факторами, що стримують інноваційну поведінку, існують і 
перешкоди, пов'язані з неефективним управлінням підприємством і низьким рівнем 
організаційної культури українських підприємств.  

Більшість учених і практиків, які займаються організаційними проблемами, сьогодні 
усвідомили, що організаційна культура впливає на виробничі показники діяльності 
підприємства. Слід зазначити, що впродовж останнього десятиріччя в Україні триває 
активний процес становлення підприємництва, який: амбітний, суперечливий,  формувався з 
різних прошарків суспільства (бізнесменів минулих років, що найчастіше функціонували в 
тіньових структурах (схемах), номенклатурних працівників, які, пройшовши соціальну 
конверсію, знайшли своє місце в новому економічному просторі), а також обдарованої 
молоді. Визначена риса національного характеру сприяє формуванню норм корпоративної 
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філософії, та поступового зростання самосвідомості, однак за довгі роки невміння створити і 
утримати владу, що на сьогоднішній день є ще гальмуючим чинником розвитку інноваційної 
поведінки підприємства і суспільства у цілому.    

Дослідження, які були проведені співробітниками кафедри управління персоналом і 
економіки праці Одеського національного економічного університету на 10 провідних 
одеських підприємств і організацій протягом 2012 –2013 р.р., показали, що сьогодні діючий 
менеджмент персоналу якісно не відповідає пропонованим до нього вимогам як з боку 
керівників, так і рядових співробітників. Опитування, що проводилося серед керівників усіх 
рівнів управління та фахівців, передбачало експертну оцінку значущості факторів, що 
впливають на сприяння інноваційній активності, за 10-бальною шкалою.  На підставі 
отриманих даних було визначено основні демотиватори інноваційного розвитку трудових 
колективів, а також оцінено ступінь їхнього впливу на персонал. Респондентам 
пропонувалося оцінити за 10-бальною шкалою максимальний вплив факторов-демотиваторів 
інноваційної поведінки персоналу організації, де 10 балів - максимальний вплив, а 0 балів – 
фактор, що не робить ніякого вплив, табл.2. 

Таблиця 2 
Оцінка впливу  чинників опору інноваційним перетворенням 

Поведінкові чинники Бали Психологічні чинники Бали 
Побоювання можливості погіршення 
матеріальної та нематеріальної мотивації  

7  Опір примусу або погрозі 
 його застосування 

6 

Погіршення клімату в колективі та 
побоювання обмеження частини 
соціальних пільг 

7 
Острах невизначеності 

5 

Небажання змінювати умови 
неформальних зв’язків 

6 
Острах труднощів 

4 

Острах втратити роботу 6 Острах порушення конфеденційності 5 
Небажання міняти свої звички, норми 
поведінки 

6 Побоювання труднощів 
 

4 

Небажання навчатися новому 7 Небажання освоювати нововведення 4 

    

Так, на відношення до інноваційних перетворень найбільший негативний вплив 
мають: побоювання погіршення мотивації, відсутність необхідного соціально-
психологічного клімату в колективі, острах втрати частини соціальних пільг, роботи, 
статусу, положення, невизначеності й відповідальності за реалізацію намічених заходів, а 
також колишніх повноважень, привілеї, небажання навчатися новому. 

Трохи менший вплив, чим інші, мають такі чинники, як: острах порушення 
конфіденційності, байдужність до інновацій, побоювання труднощів, небажання освоювати 
нововведення, а також тривалий час перебувати в стані змін, байдужість до інновацій. 
Очевидно, що робота з реалізації менеджменту персоналу повинна направлятися на 
зниження впливу всіх демотивуючих факторів інноваційної поведінки.  

Висновки.  Узагальнюючи вищевикладене, автори  визначили основні фактори-
мотиватори активізації інноваційної поведінки персоналу українських підприємств: 
відкритість інформації; чітке подання цілей інновацій; бачення перспективи розвитку 
організаційної структури підприємства, включаючи визначеність кар'єрного росту; наявність 
реального плану інноваційних перетворень, що  передбачає певний адаптаційний період; 
спрощення ієрархічної структури управління, зниження бюрократизації; відбір персоналу, 
що відповідає цінностям; мотивація персоналу. Відтак, організаційна культура як цінний, 
неповторний та незамінний ресурс разам з інноваційною поведінкою персоналу та іншими 
нематеріальними активами, може забезпечити підвищення ефективності діяльності 
українських  підприємств.  
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АУТСОРСИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
 

В статті розкрито сутність, зміст та основні переваги аутсорсингу бізнес-процесів, як 
управлінського інструменту, здійснено аналіз світового ринку аутсорсингу бізнес-процесів. Основою 
дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених присвячені даній тематиці. У процесі 
дослідження використано системний підхід для розкриття змісту поняття «аутсорсинг бізнес-процесів», а 
також загальнонаукові методи наукових досліджень. Науковою новизною є авторське уточнення дефініції 
терміну «аутсорсинг бізнес-процесів». Обґрунтовано переваги ефективності використання аутсорсингу 
бізнес-процесів як методу оптимізації структури кадрового складу, зниження операційних витрат та 
зосередження на основному виді діяльності. Представлені результати дослідження надають загальне 
уявлення про сутність аутсорсингу бізнес-процесів, за практичного використання можуть допомогти 
підприємству стати більш конкурентоспроможним за рахунок економії матеріальних та трудових ресурсів. 

Ключові слова: аутсорсинг, бізнес-процес, ІТ-аутсорсинг, аутсорсер. 
 

The nature, content and main advantages of outsourcing business processes as management tools, analyzes the 
global market of outsourcing business processes is disclosed in this article. The basis of the study is the scientific works 
of domestic and foreign scholars devoted to this subject. The study used a systematic approach to disclosure of what 
constitutes a «business process outsourcing» and general scientific methods of research. Scientific novelty is clarifying  
the definition of the term «business process outsourcing». The advantages of the efficiency of the outsourcing of 
business processes as a means of optimizing the structure of personnel, reduce operational costs and focus on core 
businesses. The results of the study provide an overview of the nature of the outsourcing of business processes for 
practical use can help businesses become more competitive by saving material and labor resources. 

Keywords: outsourcing, business process, IT outsourcing, outsourcer. 
 

Сьогодні конкурентоспроможність підприємства визначається не лише здатністю 
максимізувати прибуток та мінімізувати витрати, а й узгодженістю зусиль впродовж всього 
життєвого циклу продукції. У такому випадку найкращим управлінським рішенням може 
стати використання аутсорсингу, який дозволить підприємству зосередити увагу на основних 
бізнес-процесах, а також оптимізувати допоміжні. 

Питанням використання аутсорсингу в управлінні підприємством присвячені праці 
таких зарубіжних і вітчизняних науковців як: С. Клементс, Дж.  Б.  Хейвуд,  Жан-Луї   
Бравар,  Т.   Бухгольц,   М.  Доннелан,  Б.   Трінкл,  Е.  Андерсон,  М.  Уорнер,  Р.  Аалдерс,  
Д.  Шульц, Б.А. Анікін, І.Л. Рудая, Ф.Н. Філіна, Л.А. Василенко, С.О. Календжян, Д.М. 
Михайлов, О. Зозульов, З.С. Айвазян, О.Г. Білорус, інші. 

У своїх дослідженнях вчені приділяють велику увагу питанням практичного 
використання аутсорсингу: принципам вибору фірми, що надає послугу (аутсорсера), 
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порядок укладання та зміст договору, розглядаються конкретні випадки використання 
аутсорсингу на підприємствах. При цьому недостатня увага приділяється дослідженню 
аутсорсингу бізнес-процесів, як окремого виду аутсорсингу, його структури та тенденцій 
розвитку.  

Мета дослідження полягає в розкритті сутності аутсорсингу бізнес-процесів, як 
сучасного управлінського інструменту. 

Здебільшого в науковій літературі пропонується під аутсорсингом розуміти процес 
переведення внутрішнього підрозділу підприємства і всіх пов'язаних  з  ним  активів  в  
організацію  постачальника  послуг,  що  пропонує надавати  певну  послугу  протягом  
визначеного  часу  за  обумовленою  ціною. 

Разом з тим сьогодні не існує єдиного підходу до визначення видів аутсорсингу. 
Вітчизняні науковці,  зокрема  Б.А. Анікін, І.Л. Рудая, Ф.Н. Філіна та  інші  виокремлюють  
такі  види  аутсорсингу:  ІТ-аутсорсинг,  аутсорсинг бізнес-процесів, виробничий аутсорсинг 
та аутсорсинг управління знаннями, натомість зарубіжні вчені і світова бізнес-спільнота 
виділяє всього два види аутсорсингу: ІТ-аутсорсинг і аутсорсинг бізнес-процесів. 

ІТ-аутсорсинг (англ. IT outsourcing) – часткова або повна передача робіт з підтримки, 
обслуговування та модернізації ІТ-інфраструктури організації, що спеціалізується на 
абонентському обслуговуванні організацій та має штат фахівців різної кваліфікації. Для 
таких компаній виконання подібних робіт є профільним напрямком діяльності.  

Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsourcing, BPO) передбачає передачу 
сторонній організації окремих бізнес-процесів, які не є для підприємства основними. Існує 
багато підходів до визначення терміну «аутсорсинг бізнес-процесів», деякі з них наведено у 
табл. 1. 

Аутсорсинг бізнес-процесів розглядають сьогодні і як частину стратегії організації, і 
як філософію бізнесу, і як шлях оптимізації бізнесу тощо. Визначення досить різні, що 
ускладнює розуміння сутності аутсорсингу бізнес-процесів. 

Узагальнюючи існуючі визначення терміну, авторське визначення буде наступним: 
аутсорсинг бізнес процесів – це делегування непрофільних бізнес-процесів чи функцій, а 
також відповідальності за їх виконання фірмі-аутсорсеру на основі укладеного договору 
підряду.  

Аутсорсинг бізнес-процесів має ряд переваг над традиційними формами управління 
підприємством, серед яких можна виділити наступні:  

 можливість зосередитись на основному виді діяльності; 
 оптимізувати штат працівників;  
 зменшення операційних витрат;  
 використання результатів досягнень науково-технічного прогресу при забезпеченні 

непрофільних процесів [10]. 
Основна проблема, яка може виникнути при прийнятті рішення щодо використання 

аутсорсингу бізнес-процесів – це внутрішній опір персоналу організації, так як зміни в 
бізнес-процесах призводять до змін у звичних схемах діяльності, кадрової перестановки та 
скорочення персоналу.  

Аутсорсинг бізнес-процесів – результат розвитку сучасного підприємництва в цілому. 
На думку західних аналітиків, еволюція партнерських взаємовідносин в умовах «ринку 
споживача» може характеризуватися трьома групами факторів: технологічними (партнерство 
у сфері вдосконалення якості продукції та зниження витрат); процесними (партнерство у 
сфері вдосконалення процесів створення вартості); підприємницькими  (партнерство  в  сфері  
реорганізації підприємства чи ринку) [4, с. 55]. 

Світовий  ринок  аутсорсингу, починаючи з 2000 року, постійно нарощував об’єми 
(рис.1) і досяг свого піку в 2012 році.  За  підсумками 2013 року ринок аутсорсингу  досяг 
об’єму  в 829  млрд   дол.  США, що на 162 млрд  менше    ніж    у   попередньому   році,   
причому   552   млрд   припадало   на    ІТ-аутсорсинг, а 277 млрд на аутсорсинг бізнес-
процесів [11, 12]. Таким чином, на аутсорсинг бізнес-процесів припадає третина ринку 
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аутсорсингу (33,41%), а провідні аналітики прогнозують його збільшення на 5% протягом 
2014р. 

Таблиця 1 
Трактування терміну «аутсорсинг бізнес-процесів» 

Автор 
Визначення: 

Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsourcing, BPO) – це 

«Вікіпедія» – вільна 
енциклопедія 

вид аутсорсингу, який передбачає передання третій стороні – надавачеві 
послуг відповідних повноважень із здійснення операційної діяльності та 
відповідальності за певні бізнес-функції (або процеси) [1]. 

Е. Андерсон,  
Б. Трінкл 

укладення в рамках єдиної стратегічної програми договорів
підряду на виконання всього комплексу важливих організаційних функцій 
(наприклад, забезпечення професійної підготовки, надання консультацій з 
питань створення пільгових фінансових планів і т. д.) [2]. 

Б.А. Анікін, 
І.Л. Рудая 

передача аутсорсеру взаємопов’язаних функцій і видів виробничої 
діяльності, управління ними, а також повної відповідальності за їх 
виконання [3, с. 75 ]. 

І.Л. Рудая 

використання послуг зовнішніх організацій для реалізації як основних, так і 
допоміжних бізнес-процесів, складових ланцюжку створення цінності 
кінцевого продукту (виробничих, логістичних, маркетингових, фінансових і 
т.д.) [4, с. 54]. 

Ф.Н. Філіна 
укладання договору зі сторонньою організацією для передачі під її 
відповідальність  виконання  бізнес-процесів або функцій [5, с. 22]. 

Аутсорсингова компанія 
«Miratech» 

одна з моделей аутсорсингу, в рамках якої організація передає на 
обслуговування непрофільні бізнес-процеси, що утворюють замкнену 
функціональну область всередині її бізнесу [6]. 

Аутсорсингова компанія  
«DocuMatttrix» 

а) ефективний і гнучкий підхід для досягнення широкого спектру тактичних 
і стратегічних цілей;  
б) шляхи оптимізації ефективності бізнесу в управлінні вартістю та 
отриманні найкращих результатів;  
в) довгострокова угода зі сторонньою організацією, яка готова   взяти  на  
себе  основну  відповідальність  за  певну  бізнес-функцію;   
г) стратегічний вибір компаній, які прагнуть досягти скорочення витрат при 
одночасному підвищенні якості обслуговування [7]. 

Аутсорсингова компанія 
ТОВ «ДАС-груп» 

одна з форм аутсорсингу, яка передбачає передачу підприємством певних 
функцій або бізнес-процесів аутсорсинговій компанії, що спеціалізується в 
даній галузі [8]. 

Вільний словник термінів, 
понять і визначень з 

економіки, фінансів та бізнесу 

передача організації-виконавцю окремих бізнес-процесів, які не є для 
компанії основними (управління персоналом, бухгалтерський облік, 
реклама, маркетинг, логістика) [9]. 
 

 

 

 
Рис.1. Динаміка світового ринку аутсорсингу, млрд. дол. США 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81�
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На світовому ринку аутсорсингу бізнес-процесів на сьогоднішній день  найбільш 
популярним є аутсорсинг виробничих бізнес-процесів,  так наприкінці 2013 року компанія 
Toshiba оголосила про звільнення 3000 співробітників, зайнятих виробництвом телевізорів 
на світових підприємствах, а 70% виробництва передала на аутсорсинг (раніше було 
передано 40% виробництва), таких прикладів можна навести безліч. 

Таким чином, модель ведення бізнесу з використанням аутсорсингу бізнес-процесів є 
сьогодні однією з найбільш сучасних і прогресивних, що дозволяє досягти реальних 
конкурентних переваг, та може стати інноваційним інструментом в управлінні вітчизняних 
підприємств. Аутсорсинг дозволяє зосередитися на основній діяльності організації, 
вивільнити ресурси, а головне отримати максимальну ефективність від допоміжних бізнес-
процесів при скороченні власних витрат.  

Світовий ринок аутсорсингу вже пройшов свій шлях становлення, постійно 
розвивається нарощуючи об’єми, в той час коли ринок аутсорсингу в Україні тільки 
зароджується. Це ставить нові задачі перед наукою, тому перспективою подальшого 
дослідження є розробка моделі управління підприємством на основі аутсорсингу бізнес-
процесів. 
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телекоммуникаций, инновации, венчурные  фонды, стартапы. 
 

In article features of a risk management in telecommunication startups are considered. The list of the risks 
actual for startups of the sphere of telecommunications is provided. Administrative aspects of functioning of 
telecommunication startups are characterized. The risk nature of modern infocommunication technologies is noted. Are 
specified risk components of innovative strategy of the telecommunication companies. 

Key words: risk, risk management, infocommunication technologies, companies of the market of 
telecommunications, innovations, venture funds, startups. 

 

Постановка проблемы. Конец 2010-х гг. ознаменовался глобальным финансово-
экономическим кризисом (2008 – 2011 гг.) и поиском новых путей преодоления тотальной 
экономической неопределенности и обеспечения прибыльности бизнеса как для финансово-
экономических структур, так и для компаний реального сектора экономики. Компании рынка 
телекоммуникаций в данном случае не явились исключением. В определенной степени 
глобальный финансово-экономический кризис 2008 – 2011 гг. явился катализатором, 
вызвавшим к жизни новые бизнес-модели, технологии и услуги. Компании задумались не 
только о строгом режиме экономии, но и об инновационных перспективах. Например, 
стратегия иновационного развития Deutsche Telekom AG - одной из крупнейших 
телекоммуникационных компаний мира была принята именно в 2011 г. 

На рубеже 2010-х гг. обрел зримые очертания рынок стартапов – инновационных 
компаний, зачастую организованных молодыми бизнесменами и разработчиками на основе 
венчурного финансирования и использующих проактивные стратегии организции бизнеса и 
взаимодействия с клиентами. Отличительными чертами стартапов являются короткий 
жизненный цикл, укороченный инновационный цикл, кратчайший период получения мега-
прибылей и чрезвычайная быстрота окупаемости инвестиций. Странами-лидерами стартап-
бизнеса являються Великобритания. Германия, Россия, США, Франция, Швеция. В сфере 
телекоммуникаций стартапы занимают оосбое место в силу технологической насыщенности 
данного рынка. К услугам стартапов охотно прибегают ведущие IT-компании. Последние 
несколько лет ознаменовались целыми сериями приобретений стартапов гигантами IT-
индустрии. 

В 2011-2014 гг. несколько стартапов купила Microsoft Corporation. Так, например, 
компанией был приобретен стартап R2 Studios, специализировавшийся на разработке 
технологии отображения на домашних телевизорах контента развлекательного характера. В 
2014 г. Microsoft Corporation купила два израильских стартапа - Equivio, разработавшего 
специальный алгоритм анализа и поиска фрагментов текстов в большом потоке текстовой 
информации и Aorato, фукционировавшего в сфере систем кибербезопасности.  

Перечень стартап-приобретений Microsoft Corporation может быть продолжен. 
Значительное внимание стартапам уделяет и Google Inc. Только в 2014 г. компания 
приобрела, по меньшей мере, 20 компаний.  

Приобретение стартапов означает для ведущих компаний освоение новых сегментов 
рынка. Так, например, американская компания Yahoo! шесть стартапов были специально 
приобретены для развития мобильных сервисов. 

Даже беглый анализ рынка стартапов убеждает нас в интенсивном развитии этой 
инновационной формы бизнес-деятельности. Количество стартапов, в том числе в 
телекоммуникационной сфере, неуклонно растет. Так год 2013 был объявлен годом 
высокотехнологических стартапов. В то же время, в научной экономической среде, 
стартапам, уделяется недостаточное внимание, что, на наш взгляд, прежде всего, 
обуславливается сложностью темы и нехваткой информации о специфике их деятельности. 

Анализ последних исследований и публикаций. В информационном пространстве 
превалируют публикации описательно-ознакомительного и рекламного характера, 
ориентированные на разработчиков и потенциальных покупателей стартапов. Поисковик 
Google 26 ноября 2014 г. за 0, 41 сек. нашел 1,130,000 результатов по запросу «Стартап». Но, 
такое внушительное количество результатов вовсе не означает, что все публикации содержат 
фундаментальный анализ стартапов как современного экономического явления. В основном 



 306

представлены прикладные исследования по экономике стартапов, охватывающие ту или 
иную национальную экономику или рыночную нишу. Очевидно, перечисление названий и 
авторов исследований займет достаточно много места, а объем данной публикации – 
ограничен. Поэтому, выделим только направления тематики иследований и отметим 
наиболее известные примеры исследовательских работ. 

Данные направления представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Современные направления исследования стартапов 
Направления исследования стартапов Наиболее известные исследования 

Стартап как форма современного бизнеса. 
Книга By Энди Кесслера «Радикальный стартап: 12 правил бизнес-
дарвинизма», посвященная фундаментальным отличиям стартапов 
от традиционных компаний 

Проблемы создания стартапов. 

Наиболее известны труды Гая Кавасаки, в частности его 
произведение «Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста 
Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой 
долины). 

Финансовые аспекты создания и 
продвижения стартапов. 

Верн Харниш. Правила прибыльных стартапов. 
Майк Михаловиц. Стартап без бюджета. 

Тенденции и проблемы инвестирования 
стартапов, специфика венчурного 
финансировании.  

Уильям Дрейпер. Стартапы. Профессиональные игры Кремниевой 
долины 

Типология стартапов. Джесси Рассел. Стартап 
Исследовани бизнес-моделей и рынков, 
перспективных для запуска стартапов. 

Рэнди Комисар и Джон Маллинс. Поиск бизнес-модели. Как спасти 
стартап, вовремя сменив план. 

Стратегии маркетингового продвижения 
стартапов. Реклама стартапов. 
 

Преимущественно Интернет-публикации рекламно-
ознакомительного характера. Отметим также научную публикацию 
Орлова А.А., Иншаков М.О. Инновационные стартапы в России: 
проблемы ысоздания и маркетингового продвижения // Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 3: 
Экономика. Экология. -Выпуск № 1 / 2014 // [Электронний ресурс]. 
– Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-
startapy-v-rossii-problemy-sozdaniya-i-marketingovogo-prodvizheniya, 
свободный. - Назв. с экрана (дата обращения 25.11.2014). 

Исследования, посвященные конкретным 
стартапам на определенных рынках. 

Джессика Ливингстон. Как все начиналось. Apple, PayPal, Yahoo! и 
еще 20 историй известных стартапов глазами их основателей. 

Проблемы законодательного обеспечения 
деятельности стартапов, льгот и 
налогообложения. 

Преимущественно Интернет-публикации. 

Прогнозы развития стартап-сферы. Преимущественно Интернет-публикации. 

Исследования национальных стартап-
аудиторий. 

Джессика Ливингстон. Как все начиналось. Apple, PayPal, Yahoo! и 
еще 20 историй известных стартапов глазами их основателей. 

 

Формулирование проблемы. В то же время, практически отсутствуют 
исследования, посвященные рисковой природе стартапов и специфике риск-менеджмента в 
таких компаниях. К тому же, в силу профессиональных занятий, нас интересуют именно 
телекоммуникационные стартапы, функционирующие на высокотехнологическом рынке. 
Данные факты побудили нас обратится к тематике исследования. В определенной степени 
толчком к методологическим поискам послужила статья российских ученых А.А.Орловой и 
М.О.Иншакова (указана в табл. 1), в которой был сделан акцент на актуальных проблемах 
исследования стартапов.  

Объктом изучения являються стартапы, функционирующие на рынке 
телекоммуникаций. При этом имеет смысл уточнять объем и структуру рынка, а также его 
географические границы. Исследования функционирования стартапов на глобальном и 
региональных рынках телекоммуникаций должны предусматривать сравнительный и 
страноведческий анализ. 

Предметом изучения являются особенности риск-менеджмента в стартапах, учитывая 
рисковую природу данных бизнес-образований. Целью исследования является выявление 
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предпосылок формирования системы риск-менеджмента в телекоммуникационных 
стартапах, ее структурных особенностей и результатов функционирования. 

Изложение основного материала исследования. Ограниченный объем публикации 
заставляет нас рассматривает ее как площадку для изложения программы по изучению риск-
менеджмента в стартапах. Остановимся на существенных методологических аспектах 
разрешения данной проблемы: 

Проблема информационных источников для анализа рисков телекоммуникационных 
стартапов. Прежде всего необходимо определиться с источниками информации. Ими могут 
бать официальные веб-сайты компаний-стартапов, специальные исследования, посвященные 
изучению деятельности стартапов на рынке телекоммуникаций, результаты опросов 
экспертов рынка телекоммуникаций. На наш взгляд, национальные регуляторы рынка 
телекоммуникаций, а для Украины это - Национальная комисия, которая осуществляет 
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, должны инициировать 
создание списка стартапов, действующих в телекоммуникационной сфере, что позволит 
реально оценить масштабы стартап-деятельности на данном рынке. 

Проблема верифицируемости экономических показателей стартапов. Следующей 
серъезной проблемой для исследования управления рисками в стартапах, в частности, 
телекоммуникационных, является открытость отчетности и ее стандартизированность. 
Необходимо выработать стандартные критерии для оценки деятельности стартапов. Опять 
же с инициативой в этой области может выступить национальный регулятор рынка 
телекоммуникаций. В отчетность материнских компаний имеет смысл ввести показатели 
рисков, связанных с финансированием и поддержкой стартапов. 

Наличие нормативно-правового поля деятельности стартапов. Необходимо 
учитывать наличие нормативно-правовых рамок деятельности стартапов. В Украине 
отсутствует специальный законодательный акт, регламентирующий создание и порядок 
деятельности стартапов. Институциональный статус стартап-компании не закреплен в 
украинском правовом поле, в частности, отсутствует упоминание о телекомуникационном 
стартапе в основопологающем Законе Украины «О телекоммуникациях». 

В этой связи имеет смысл изучить мировой опыт регулирования деятельности 
стартапов, особенно на высокотехнологических рынках. Например, опыт формирования 
стартап-законодательства в США в 2011–2014 гг. В совокупности, указанные положення 
могут создавать риск-фон для стартапов телекоммуникационной сферы. 

Уточнение терминологического ряда и классификационных характеристик 
стартапов. Для исследования специфики риск-менеджмента в телекоммуникационных 
стартапах имеет смысл уточнить терминологический ряд, а именно, сформулировать 
приемлемые в данном контексте определения стартапа, телекоммуникационного стартапа и 
риск-менеджмента. Для нашого исследования плодотворным является определение 
стартапа, содержащее отсылку к его рисковой природе. Стартап – инноационная компания, 
действующая на высокотехнологических рынках, с высокой степеню риска. 

Формулирование определения стартапа тесно связано с разработкой системы 
классификации стартапов. Очевидно, что выделение класса телекоммуникационных 
стартапов возможно на основании классификации стартапов согласно специфике рынка, на 
котором функционируют. Описание телекоммуникационого стартапа должно 
соответствовать системе унифицированных характеристик данного явления. Разработка 
таких характеристик в данное время является существенной методологической проблемой, 
решение которой позволит формировать устойчивые рейтинги стартапов. 

Анализируя публикации по тематике стартапов, можно выделить ряд повторяющихся 
характеристик, основопологающих для формирования определения стартапа. Это: 
инновационный характер деятельности стартапов, короткое время реализации стартап-
проекта (более 50% стартапов составляют компании в возрасте от 0 до 3 лет); многократное 
увеличение продаж и прибылей стартапов за короткий промежуток времени. Анализ 
деятельности телекоммуникационных стартап-компаний и опрос пяти категорий экспертов 
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украинского рынка телекоммуникаций, проведенный нами 10-16 сентября 2014 г., 
позволили выделить спектр рисков стартап-деятельности на рынке телекоммуникаций: 

В табл. 2 представлен перечень рисков стартапов и дана их короткая характеристика. 
Таблица 2 

Риски стартапов 
Вид риска Сущность риска 

Высокий уровень 
неопределенности стартап-проекта. 

Риск состоит в выборе бизнес-модели стартапа. Согласно экспертам эстонского Фонда 
развития предпринимательства имеено эта черта является отличием стартапов от 
традиционных компаний. 

Нормативно-правовые риски. 
Отсутствие конкретних правовых рамок деятельности стартапов на украинском рынке 
телекоммуникаций. 

Организационные риски. 
 

Проявляются как на стадии организации стартапа, так и на инвестиционной стадии. 
Некорректное формулирование задач стартап- проекта. Риски, связанные с креативной 
(проактивной) статегией создания и продвижения стартапа на рынке. Специфика 
политики материнской компании по отношению к стартапам. Быстрая покупка стартапа 
ведущей телекоммуникационной компанией, что может негативно сказаться на уровне и 
быстроте инновацинных разработок. 

Инвестиционные риски. 

Снижение уровня инвестиций в стартапы на фоне глобального снижения инвестиций. 
Экспертная группа особо отметила, что для экономики Украины, в целом, в 2014 г. 
характерен риск снижения инвестиций. К данной категории рисков относится и риск 
привлечения сугубо венчурного капитала и низкий уровень венчурного финансирования. 

Маркетинговые риски 
продвижения стартапов. 

 

Отсутствие инновационной стратегии взаимодействия с клиентурой. Несовершенство 
механизма консалтинговой поддержки стартап-проекта. Отсутствие информационной 
поддержки развития стартапов, в частности, в телекоммуникационной сфере. Эксперты 
отдельно отметили необходимость эффективного электронного маркетинга и рекламы в 
этой сфере, создание интернет-площадок для привлечения инвестиций и сайтов 
краудфандинга. На наш взгляд, также необходимо использовать потенциал социальных 
сетей, в т. ч. «промышленных», социального маркетинга и рекламы. 

Кадровые риски. 

Нехватка креативных и проактивных кадров. Для преодоления таких рисков имеет 
смысл активизировать удаленное сотрудничество с исследователями и разработчиками. 
В то же время, что касается Украины, удаленная работа должна быть законодательно 
обоснована. 

«Мгновенная убыточность» 
(авторский термин), позволяющий 
характеризовать наступление 
убыточности стартапов в очень 
короткий промежуток времени – 1-
2 месяца или же квартал. 

 

Для IT-стартапов одной из таких зон «мгновенной убыточности» являются 
компьютерные игры (известны примеры массового отказа пользователей по всему миру 
из-за того, что не открывалась первая страница игры). «Мгновенная убыточность» также 
обуславливается неточным расчетом времени возврата инвестиций (в сфере 
телекоммуникаций данный период отличается от других отраслей экономики), 
сокращением «жизненного цикла» телекоммуникационой услуги до 6 месяцев; 
некорректным определением целевых рынков для сбыта продукции стартапа. 

Десинхронизация экономических 
связей стартапа. 

Данный риск наиболее часто проявляется во взаимодействии с поставщиками и 
заказчиками, а также с партнерами стартап-проекта. 

Риски, связанные с защитой 
интеллектуальной собственности. 

Несовершенство правовых механизмов защиты интеллектуальной собственности с 
учетом специфики стартапов. 

Риски управления 
Риски, связанные с формированием в стартапах нетрадиционной управленческой 
структуры (например, сетевой принцип организации компании, «домашняя компания» и 
т.д.). Риски, связанные с командной организацией работы 

Риски, связанные с «новыми 
клиентами» в 
телекоммуникационной сфере. 

«Новые клиенты» ориентированны на мобильность, серфинг по информационным 
каналам и эксклюзивность при получении услуг и сервисов. 

Риски, связанные с оценкой 
клиентского спроса на продукцию 
стартапов. 

Эксперты отмечают падение потребительского спроса в Украине в  2014 году и 
динамику потребительского спроса на телекоммуникационные услуги и сервисы в мире. 

Отложенные риски стартапов. 
Данный спектр рисков весьма существенен для телекоммуникационных компаний, 
вынужденных работать в некоторых случаях в условиях отложенного спроса (например, 
длительное время отложенынй спрос касался мобильных приложений). 

 

Очевидно, что при создании системы риск-менеджмента в стартапах следует 
учитывать целый ряд особенностей их функционирования. На наш взгляд, акцент в системе 
риск-менеджмента телекоммуникационных стартапов должен быть сделан на следующих 
моментах: создании перечня актуальных рисков и постоянного его обновления; 
приоритезации рисков, уделении особого внимания рискам бизнес-модели стартапа, рискам 
инвестирования и оценки целевой аудитории и уровня потребительского спроса на 
продукцию стартапов; использовании современного математического аппарата для 
идентификации и анализа рисков. 
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По нашему мнению, система риск-менеджмента в стартапах должна строится с 
учетом принципов формирования систем. Нам кажется продуктивным использование 
синергетического подхода при выработке идеологии системы риск-менеджмента стартапов. 
Также актуальным представляется наличие прогностических моделей, направленных на 
выявление потенциальных рисков, а также оценки степени влияния отложенных рисков. 
Проблема создания системы риск-менеджмента в телекоммуникационных стартапах 
актуальна ввиду того, что данные стартапы сталкиваются с новыми технологическими 
вызовами, продуцирующими значительные риски. Успешное управление рисками 
телекоммуникационных стартапов возможно при учете последних трендов в сфере 
инфокоммуникационных технологий. А именно: рост объемов продуктов с одной 
функциональностью, развития технологий облачных вычислений и широкое внедрение 
Больших данных (Big date), развитие социальных сетей и сферы мобильных приложений, в 
частности, мобильных платежных систем, формирование системы Интернета вещей. 
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MODELS OF CHOOSING OF INNOVATION STRATEGIC 
ALTERNATIVES IN PUBLISHING HOUSE  

 
The paper consider of actual problems of possible selection of innovative alternatives publishing companies. 
The paper deals with the author interpretation models of choice innovative alternatives considering the 

specifics of publishing. 
Keywords: Innovative alternatives, competitiveness, the publishing company, the economy of knowledge. 
 

The peculiarity of modern approach to enterprises development alternatives set shaping 
process is the creation of different possibilities for further economic growth at the time of global 
market transformations.  

Publishing business is not an exception, so it is not a surprise, that this field has its’ own 
peculiarities. For instance, it is worth mentioning, that publishing and book houses activity combine 
a complicated creative, technological and economic process, because publishing enterprises are 
created and operated for production, distribution and consumption of socially important economic 
benefit – printed books.  

This issue was the topic of research for such prominent scientists as M. Porter, J. Trout, G. 
Steiner, A. Chukhno, V.Teremko at various times. 

Modern knowledge society concentrates mostly on generation, usage and distribution of new 
knowledge. According to A Chukhno developed countries are focusing on global knowledge bases 
extension and their active usage for economic growth.  

According to World Bank in most of countries, that are members of Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), value added cost increase in last 15 years for 
fields, which rest upon knowledge, worked out 3%. This consistently exceeds traditional fields’ 
economic growth rate, which was not more, than 2,3 % [4]. 

This is the reason why, taking into account new tendencies of modern Ukrainian economics, 
publishing houses' activity is now on the front burner and becomes more and more necessary 
because they are main producers of a traditional knowledge accumulators i.e. books. 

We should also take into account, that in times, when strategic innovational development is 
the thing, that the world society is focused on, adaptation of publishing houses to new market 
economics and their active reforming are closely connected with innovations as the main power of 
economic growth. 

Publishing enterprises innovation processes in all fields of publishing activity, sound 
innovation resources attraction to reach the needed level of marketability require a creation of 
publishing house innovational alternatives. Their active usage as opposed to spontaneous intuitive 
innovational development path finding will not only increase the results of innovations 
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implementation but will also provide powerful occasion to increase the publishing house 
productivity in unstable economic conditions.   

Main points. Taking into account the world’s cross linking tendencies in general and 
especially in publishing, we should review possibilities to choose innovational alternatives on 
modern publishing houses market. 

Publishing houses nowadays limit themselves with the baseline strategy only in most cases. 
With this, they prohibit themselves from making new progressive steps and applying innovative 
alternatives for successful development. Thus, J.Trout says that the most important thing is the right 
strategy, which defines your competitive position direction. Strategy is a king, who orders how the 
product should be developed, what should be the internal and external corporate relations, what you 
should focus on [3,p.13]. This is the reason why strategic innovational alternatives are the main way 
to develop possibilities for successful economic publishing house growth through unfavorable 
factors of medium.  Innovational part of publishing house is the combination of intellectual, 
financial, operational and other resources in order to reach positive economic effect and social thirst 
for information. 

Publishing enterprise innovational alternatives should be designed and used primarily for 
new and up-to-date tools and technologies of book printing constant implementation. Next goals 
that require introduction of innovational alternatives are cost cutting, qualitative innovational 
activity characteristics increase and competitive market position winning. Publishing innovational 
activity development alternatives design and implementation envisage setting strategic tasks 
(goals), possibilities and their usage resources evaluation, detailed programs, projects, budgets 
preparation, weak and strong points of publishing houses activities, taking into account goals, that 
were chosen by the company.   

Stages of modern publishing houses innovational alternatives design and implementation are 
shown on figture 1. 
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Fig. 1 Stages of modern publishing houses innovational alternatives design and 
implementation [by author] 

In such a way, the strategic endurance of enterprise is maintained. Strategic endurance is a 
capability of an enterprise to keep integrity, function in a set mode in spite of external or internal 
influences and develop itself. It means that publishing house management can always control 
positive and negative internal and external factors balances, which are musts for publishing 
development.  Operational plan and its’ implementation is highly dependent on the strategic 
diagnosis and quality of strategic analysis because innovational activity requires constant control 
and analysis, which proves, that this activity can be performed on a certain publishing and that 
strategic endurance will be maintained. 

Unstable market environment is one of factors, that helps to choose and reason strategic 
alternatives of innovational enterprise. Although we should always take into account the 
particularity of innovational activity. Thus wise the innovations-caused quick strategic changes in 
publishing houses management should be given and eye to. It means that process of publishing 
house development innovative alternatives choice is performed in unstable and uncertain situation. 

For this reason, the key factor of publishing house innovative development strategic 
alternatives should be strong enterprise strengths usage in order to provide strategic endurance in 
comparison with competitors. Taking into account the current crisis of Ukrainian economics, we 
should point out, that the main publishing house innovative development strategic alternatives 
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selection filter should be the ultimate usage of its’ own internal resources and gradual elimination of 
its’ weak points, which is a bottleneck in innovational growth for an enterprise. 

Eventually the main task for modern publishing house management is the choice of optimal 
behavior model when choosing publishing house innovative development strategic alternatives. 

Following the above said, in the table 1 below you can find enterprises alternative 
development strategic planning models, which are adapted to publishing enterprises. 

  Table 1 
Publishing enterprises alternative development strategic planning models 

Model Name Point Peculiarities for publishing enterprises 

“Strategic gap” model 

“Strategic gap” is a correspondence 
between possibilities of publishing house 
(lower level of gap) and set innovational 
goals (higher level of gap) 
 

Usage of this model is appropriate, when an 
enterprise already has an innovational 
technology and is ready to deploy it and when 
current technologies become out-of-date and 
have no potential for development 

Enterprise’s Size 
Based Model 

 Big enterprises have possibility to spend 
big amount of money, efforts, time, hire 
outer consultants, develop long-term 
innovational programs 

 Small publishing houses are forced to use 
simplified versions of innovational 
plans development with a budget, that 
is much more smaller, and with terms, 
that are much more shorter 

In such conditions the enterprise innovational 
development strategy alternatives depend only 
on the size of publishing house because small 
publishing houses usually do not have 
possibility to hire outer staff to develop 
innovational programs because it is closely 
connected to organizational structure change 
and big financial spends 
 

Marketing competitive 
advantages based 
model 
 

Model is aimed to preserve long-term 
marketing competitive advantage of an 
enterprise, which means more wide choice 
of innovational alternatives, comparing to 
Strategic Gap Model and  choice of 
strategically adequate for the further 
qualitative publishing house development 

The problem, that may arise, is the definition 
of strategically adequate versions of 
publishing house development in changing 
environmental conditions. Next interception 
may be the stage of control and innovations 
plan interpretation and its implementation 

Positive image 
creation model  
 

Usage of this model embraces all possible 
innovational aspects of publishing house 
activity in order to create promo-
companies, modern consumer focusing, 
and consumer’s needs coverage in modern 
fast-moving society. 

Consequently, the concept of business social 
responsibility is being unleashed. I.e. 
publishing house is a modern, open for society 
production system, that supplies it with not 
material but intellectual values 

 

Consequently the choice of effective publishing development innovative alternatives is a 
ground for its’ success and only the development innovation alternative, that is adapted in a right 
way, gives a chance for an anterprise not only to maintain the position, but also to improve it for a 
publishing house.  

Currently there are no guaranties for stability for any of publishing systems – even for those 
who are oriented for both innovational and traditional development. This is the reason why the 
activity innovational alternatives are required to produce synergy. 

Proposed publishing house development innovational alternatives are focused on current and 
foreseen problems. They are based on competent research programs and give the possibility to 
simulate processes of strategically strong and competitive activity. 

In times of industrial society it was enough for a publisher to have professional knowledge 
that was applied to clearly stated production tasks. To survive in a modern unstable globalized 
informational environment, publishers have to learn how to choose the one and right variant, that is 
available, from lots of others quickly.  As V.I. Teremko says, the role of global contexts will be 
increased even during specifically planned and implementation of something unique [2,p.10]. 

Conclusions. Total changes of publishing activity require a vision, design and usage of 
innovational alternatives. A possibility to build or adapt its own model of publishing development 
innovational alternative choosing reflects its ability to keep its integrity, functioning in a set way in 
different internal and external influences and develop itself at the same time. Process of publishing 
house development innovational alternatives choosing is on the verge of positive and negative 
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internal and external factors that provide a sustainable development of a publishing enterprise itself. 
The efficiency of book printing general development strategy is dependent on timely identification 
and evaluation of proper choice possibilities and innovational alternatives usage. 
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В статье обосновывается целесообразность формирования системы показателей, характеризующих 
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Современное социально-экономическое развитие передовых государств во многом 
определяется эффективным использованием факторов и ресурсов НТП. Доля 
технологических инноваций в объеме ВВП развитых стран составляет от 70% до 90%. 
Причем огромное значение в последнее время придается развитию нанотехнологий – 
научно-технологическому направлению, сформировавшемуся на стыке физики, химии, 
биологии, медицины и материаловедения. По оценкам, в обозримом будущем 
нанотехнологии способны будут совершить в обществе переворот, по своим масштабам 
превышающий даже последствия широкого распространения компьютеров. 

Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий сверхмалых 
размеров на основе изучения свойств различных веществ на молекулярном и атомарном 
уровнях. В метрической системе нанометр (нм) – а именно от этого слова произошла 
приставка «нано» в термине «нанотехнология» - соответствует миллимикрону (а это единица 
измерения длины, равная одной миллиардной метра или 10-9). Для сравнения толщина 
человеческого волоса в среднем равна 50 тысяч нм [1]. 

И хотя в настоящее время исчерпывающего определения понятия «нанотехнология» 
пока не существует, по аналогии с микротехнологиями можно сказать, что нанотехнологии 
оперируют величинами порядка одной миллиардной доли метра. В целом под 
нанотехнологиями обычно понимают совокупность методов и приемов, обеспечивающих 
возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие 
компоненты размером не более 100 нм хотя бы в одном измерении и в результате этого 
получившие принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их интеграцию в 
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полноценно функционирующие системы большего масштаба. В более широком смысле к 
нанотехнологиям относят также еще и методы диагностики и исследования такого рода 
объектов. 

Кроме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии наноиндустрии следует 
учесть также развитие наноматериалов и наносистемной техники, являющихся составными 
элементами наноиндустрии[2]. Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные 
элементы, геометрический размер которых хотя бы в одном измерении не превышает 100 нм 
и благодаря этому обладающие качественно новыми свойствами, в том числе с заданными 
функциональными и эксплуатационными характеристиками. 

Под наносистемной техникой обычно понимают созданные полностью или частично 
на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и 
устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются от характеристик 
систем и устройств аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям. 
Таким образом, наноиндустрия – это вид деятельности по созданию продукции на основе 
нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники. 

Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь ввиду, что в этом случае 
предполагается рассмотрение широчайшего спектра разнообразных и не всегда напрямую 
связанных между собой проблем в различных областях науки и техники, где уже 
используются соответствующие технологии и методы. И хотя поэтому нанотехнологии 
целесообразно рассматривать не как единое целое, а больше всего лишь как обобщенное 
понятие, следует признать, что наноиндустрия в целом оказывает революционизирующее 
воздействие наразвитие информационных и телекоммуникационных технологий, 
биотехнологий, средств безопасности и ряд других. В результате за последние годы десятки 
стран приняли национальные программы развития наноиндустрии в качестве высшего 
национального приоритета. Среди них такие развитые государства, как США, Япония, 
Германия, Франция, Китай и ряд других. 

Так, в Китае, например, в последнее время работает около 800 компаний, 
занимающихся внедрением нанотехнологий, а также более 100 профильных научно-
исследовательских институтов, абсолютное большинство из которых ориентировано на 
удовлетворение нужд оборонно-промышленного комплекса этой страны. Другие развитые 
государства также выделяют огромные средства на оборонные разработки в сфере 
нанотехнологий. Россия по показателю объема суммарных затрат на развитие 
наноиндустрии находится в числе лидеров, причем, в более чем 20 субъектах Российской 
Федерации имеются крупные центры развития нанотехнологий (например, в таких городах, 
как Белгород, Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной из серьезнейших проблем в 
этой сфере в отечественной экономике является проблема массового внедрения изобретений 
и патентов, полученных при создании наноматериалов и нанотехнологий. Такого рода 
проблемы, как известно, являются одними из ключевых в сфере НИОКР в России еще с 
советских времен (своего рода ахиллесовой пятой этой сферы). Другой серьезной проблемой 
эффективного развития наноиндустрии является неразработанность системы 
статистического учета развития наноиндустрии.  

Следует также отметить, что нередко вместо термина «система наноиндустрии» все 
чаще используют термин «наноэкономика», причем под наноэкономикойнами понимается 
система воспроизводственных отношений, связанных с производством и использованием 
нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники. Правда, существует и другой 
вариант использования термина «наноэкономика». Так, Г. Клейнер выделяет 5 
иерархических уровней: мега-, макро-, мезо-, микро- и наноуровень, а также 
соответствующие экономические дисциплины: международная экономика, макроэкономика, 
мезоэкономика, микроэкономика и наноэкономика [3]. На наноуровне предметом изучения 
экономической теории становятся отношения единичного разделения и кооперации труда 
отдельных работников, конкуренции и монополии индивидов на знания, навыки и умения 
внутри профессиональных групп, формирование и реализация ценности и полезности их 
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труда. Таким образом, объектом наноэкономики в таком ее понимании является отдельный 
индивид, физическое лицо. На наш взгляд, оба подхода имеют право на существование, но в 
дальнейшем мы будем придерживаться первого варианта.  

Для эффективного развития наноэкономики большое значение имеет разработка и 
создание системы показателей, в различных аспектах характеризующих современное 
состояние и динамические параметры развития наноиндустрии. Причем речь идет о создании 
именно системы показателей, когда используется комплексный подход и учитываются по 
крайней мере все основные аспекты и элементы формирования и развития наноэкономики. 
Разумеется, в этой системе обязательно должен быть раздел, в котором рассматриваются 
показатели, характеризующие развитие наноэкономики в целом и на разных уровнях 
управленческой иерархии: на мировом и международном уровнях, на национальном, 
отраслевом и региональном уровнях, а также на уровне отдельного предприятия 
(организации) и его отдельных структурных подразделений. 

Здесь, прежде всего, речь идет о таких показателях, как суммарный объем разработки 
и использования наноизделий, выраженный в стоимостных и натуральных единицах 
измерения, а также суммарные затраты на создание и внедрение такого рода изделий на 
разных уровнях управленческой иерархии. Кроме этого, в эту группу показателей 
обязательно должны войти показатели, характеризующие удельный вес, долю стоимости 
наноизделий в общей стоимости продукции, которую выпускает данный хозяйствующий 
субъект. Следует также включить показатели, характеризующие социально-экономическую 
эффективность использования нанопродукции и наноиндустрии в целом – как общие 
показатели эффективности, так и частные показатели (производительность труда, 
фондоотдачу, материалоемкость, капиталоемкость и пр.). 

Весьма важный показатель – это показатель наукоёмкости, характеризующий 
технологию и отображающий степень ее связи с научными исследованиями и разработками. 
В данном случае под технологией следует понимать совокупность методов и приемов, 
применяемых на всех стадиях разработки и изготовления определенного вида изделия [4]. 
Под наукоёмкой же технологией понимается такая технология, которая включает в себя 
объемы опытных работ, превышающих  средние значения этого показателя технологий в 
определенной сфере экономике и чаще всего наукоёмкость рассматривается в сфере 
обрабатывающей промышленности [5].Для наноизделий оценивать их наукоёмкость крайне 
важно. 

Наукоёмкость отрасли обычно измеряется как отношение общих  расходов к расходам 
сбыта, а также как отношение объемов сбыта к численности ученых, инженеров и техников, 
занятых в данной отрасли. Наукоёмкая продукция – это изделие, в себестоимости которой 
расходы на НИОКР выше, чем в среднем по отраслям данной сферы хозяйства.  

Динамику наноэкономики характеризуют такие показатели, как рост и прирост 
нанопродукции, темп роста и темп прироста ее. Структурные изменения характеризуются 
таким показателям, как изменение доли стоимости нанопродукции в общей стоимости 
выпускаемой продукции данным хозяйствующим субъектом (предприятием, отраслью, 
регионом, народнохозяйственным комплексом в целом). 

Любое промышленное изделие характеризуется определенным уровнем качества, 
которое в настоящее время является одной из важнейших характеристик степени 
конкурентоспособности продукции. Повышение качества особенно актуально для 
отечественных товаров в настоящее время, когда российская экономика пытается 
осуществить переход от экономики сырьевого типа к развитой современной инновационной 
экономике. Формирование и развитие наноиндустрии является одним из ключевых 
направлений реализации такого рода перехода, в связи с чем вопрос об оценке уровня 
качества наноизделий стоит особенно остро. Важнейшим аспектом качества продукции 
является ее надежность, т.е. свойство изделия сохранять во времени в определенных 
границах значения всех показателей, характеризующих способность осуществлять 
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определенные функции в конкретных режимах и в условиях использования, технического 
обслуживания, ремонтов, хранения и перевозки. 

Надежность является важным свойством нанопродукции и поэтому показатели 
надежности относятся к основным показателям, характеризующим качество продукции. Они 
отображают способность нанопродукта с течением времени реализовать требуемые функции 
в заданной системе. Эти показатели характеризуют особенности безотказности, 
долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность представляет собой 
способность нанопродукта постоянно сохранять работоспособность в течение определенного 
периода времени или отдельной наработки, которая проявляется в возможности безотказной 
деятельности. Ремонтопригодность – это свойство нанопродукции, которое состоит в 
приспособленности его к предупреждению и выявлению причин появления отказов, 
повреждений и ликвидации их последствий в результате проведения ремонтов и 
технического обслуживания. Восстановление нанопродукции обусловливается средним 
временем восстановления до определенной величины показателя качества и степенью 
возобновления. Под сохраняемостью понимается способность наноизделия сохранять 
исправное и работоспособное, годное к использованию и эксплуатации состояние в течение 
времени после хранения и перевозки. Средний срок сохраняемости и назначенный срок 
хранения являются показателями сохраняемости. Долговечность – способность 
нанопродукции сберегать работоспособность до наступления предельного состояния при 
установленном сроке технического обслуживания и ремонта. Средний ресурс и средний срок 
службы являются показателями долговечности, причем понятие «ресурс» используется при 
характеристике долговечности по наработке изделия, а «срок службы» - при характеристике 
долговечности по календарному периоду времени. При этом выделяют единичный 
показатель надежности, который характеризует одно из качеств наноизделия и комплексный 
показатель, характеризующий несколько качеств, составляющих надежность нанопродукции. 

Важно определять также показатели технологичности нанопродукции. К наиболее 
важным показателям из этой группы относятся такие, как удельная материалоемкость 
наноизделия, его удельная трудоемкость изготовления, удельная энергоемкость 
изготовления и эксплуатации наноизделия, а также средняя оперативная длительность 
технического обслуживания данного наноизделия. В целом показатели технологичности 
выражают обобщенную характеристику рациональности примененных в продукции 
конструкторских и технологических решений и наилучшее распределение расходов на всех 
стадиях жизненного цикла нанопродукции. 

Актуальна проблема статистической оценки технологичности не только наноизделия 
в целом, но и составныхнаноэлементов в сложной конструкции. Технологичность 
конструкции – это свойство, отражающее, насколько четко учитываются требования 
имеющейся технологии и системы освоения производства, транспортировки и технического 
обслуживания изделия. Технологичная конструкция обеспечивает минимизацию 
длительности производственной деятельности и расходов материалов на всех фазах 
жизненного цикла продукта. К основным показателям технологичности конструкции, в 
которой имеются наноэлементы, можно отнести следующие: удельный вес нанодеталей в их 
общем количестве в данном изделии, коэффициент межпроектной унификации (т.е. 
заимствования) наноэлементов устройства, коэффициент унификации технологичности 
нанопроцессов и ряд других. 

Учитывая, что в развитии наноиндустрии в России в настоящее время одним из 
наименее эффективных звеньев является серийное, массовое производство наноизделий, 
большое значение имеет разработка показателей стандартизации и унификации 
нанопродукции, отражающих степень применения стандартных, унифицированных и 
неповторимых компонентов в составе продукта. Напомним, что стандартизация – это 
система разработки и определение требований, норм, правил, характеристик, выраженных в 
стандартах как обязательных, так и рекомендуемых для выполнения при производстве 
продукции. Стандартизация является очень значительным фактором повышения качества 
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продукции и ускорения НТП на разных уровнях общественной иерархии. Унификация 
является одним из методов стандартизации и под унификацией понимается привидение 
объектов одинакого конструктивного назначения к единой форме по определенным 
качествам и рациональное снижение количества этих объектов на основе сведений об их 
эффективном использовании. При унификации определяют наименьшее необходимое, но 
достаточное количество типов, разновидностей, типоразмеров, компонентов, деталей, 
имеющих высокие показатели качества и взаимозаменяемости. Вследствие стандартизации и 
унификации появляются единые требования к качеству наноизделий, охране и условиям 
труда работников на предприятиях.  

К показателям стандартизации и унификации относятся коэффициенты 
применяемости, повторяемости составных частей наноизделия, унификации изделий, нового 
оригинального конструирования, серийности, экономической эффективности 
стандартизации нанообъекта. Помимо данных показателей также рассчитываются 
коэффициенты повторяемости и унификации по конструктивным компонентам. Таким 
образом, показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность товара 
обыкновенными, унифицированными компонентами, которыми являются входящие в него 
конструкции, приборы, агрегаты, комплекты и пр. Одним из важнейших направлений и 
методов стандартизации является агрегатирование, под которым понимается способ 
создания машин, установок, конструкций, узлов, аппаратов и других изделий из 
унифицированных агрегатов, устанавливаемых в изделии в различном количестве и в разных 
комбинациях. 

Большое значение имеет разработка показателей, характеризующих инновационную 
активность социально-экономических систем на разных уровнях управленческой иерархии. 
Так, уровень инновационной активности отражает показатель удельного веса предприятий и 
организаций (в регионе, в отрасли, в национальной экономике в целом), осуществляющих 
технологические, организационные и маркетинговые инновации в сфере наноиндустрии в 
общем числе предприятий и организаций. Для отдельного предприятия аналогичный 
показатель выражается в определении доли цехов и иных структурных подразделений 
предприятия, осуществляющих наноинновации, в общем числе (как в общем числе 
инновативно активных подразделений, так и удельный вес в целом).Кроме этого показателя 
уровень инновационной активности и насыщенности рынка нанопродукциейтакже 
характеризует показатель удельного веса нанотоваров, работ и услуг в общем объеме 
инновационных товаров, работ и услуг, а также в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг организаций. 

Целесообразно рассчитывать и интенсивность затрат на технологические 
наноинновации в виде отношения затрат на технологические наноинновации к объему 
отгруженных товаров и выполненных работ. Для более детального анализа важно 
определить удельный вес малых, средних и крупных предприятий, осуществляющих 
наноинновации, в общем числе соответственно малых, средних и крупных предприятий. 
Следует также рассчитывать показатели удельного веса экспорта и импорта нанотоваров и 
нанотехнологий в общем объеме соответственно экспорта и импорта. 

Еще одной важной группой показателей являются показатели, характеризующие 
результативность и эффективность наноиндустрии в отрасли, в регионе и в национальной 
экономике в целом. К ним относятся показатели окупаемости затрат на наноинновации (под 
этим показателем понимается отношение объема нанотоваров, работ и услуг к сумме затрат 
на исследования, разработки и приобретение наноинноваций), выпуска нанопродукции в 
среднем на душу населения, отношения числа передовых использованных нанотехнологий к 
числу созданных нанотехнологий, а также показатель отношения нанотоваров, работ и услуг 
к числу инновационно-активных предприятий. Некоторые исследования свидетельствуют о 
том, что в большинстве регионов России, например, связь между инновационным развитием 
и эффективностью территориального воспроизводства весьма слабо выражена [6]. 
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Обострение экологических проблем обусловливает необходимость статистического 
учета степени вредного влияния на окружающую среду, возникающего при производстве, 
применении и эксплуатации наноизделия. Для количественной оценки используют 
показатели экологичности продукции, являющемся одним из основных свойств, 
обусловливающих уровень ее качества. К основным показателям 
экологичностинанопродукцииотносятся такие показатели, как содержание вредных примесей 
в нанопродуктах, выбросы вредных веществ в окружающую среду 
вследствиинанопроизводств, оценка уровня шума, вибрации, радиоактивного загрязнения 
окружающей среды (научное направление, в рамках которого исследуются вопросы влияния 
развития наноиндустрии на состояниеокружающей среды, можно назвать наноэкологией). 

Кроме экологических показателей при разработке системы показателей, 
характеризующих формирование и развитие наноэкономики, следует рассмотреть вопрос о 
целесообразности создания других групп показателей, таких, как, например, 
эргономические, эстетические и иные группы показателей. Эргономические показатели 
отображают удобство и комфорт использования нанопродукции. Так, психологические 
показатели применяются при установлении соответствия наноизделия возможностям 
восприятия и переработки информации, а также психологическим качествам человека. 
Другая разновидность эргономических показателей – антропометрические показатели 
применяются при установлении соответствия конструкции изделия величине, форме и массе 
человеческого тела и его отдельных составляющих, входящих в контакт с наноизделием. К 
этой категории относятся также гигиенические, физиологические и психофизиологические 
показатели. 

Так, гигиенические показатели используются при установлении соответствия 
наноизделия гигиеническим заявкам жизнедеятельности и работоспособности человека при 
реакции его с изделием. Иначе говоря, гигиенические показатели определяют соответствие 
изделия санитарно-гигиеническим нормам. Физиологические показатели применяются при 
установлении соответствия наноизделия физиологическим особенностям человека и 
функционированию его органов чувств (например, соответствие устройства наноизделия 
силовым и скоростным особенностям человека или соответствие конструкции наноизделия 
зрительным и психофизиологическим особенностям человека). 

Эстетические показатели нанопродукции характеризуют ее эстетическое воздействие 
на человека. Показатели этой группы связаны с комплексным качеством – эстетичностью, 
воздействующим на восприятие человеком нанопродукции с точки зрения ее внешнего вида. 
Это качество определяется такими простыми признаками, как форма, гармония, композиция, 
стиль и т.д. В соответствии с этим эстетические показатели характеризуют соответствие 
наноизделия окружающей среде, стилю, информационно-художественное оформление 
нанопродукции, ее гармоничность и выразительность, оригинальность дизайна упаковки и 
пр. 

Перечисленные группы показателей отображают, на наш взгляд, основные аспекты 
процесса формирования и развития наноэкономики. Однако сказанное совсем не означает, 
что со временем система показателей, характеризующих наноиндустрию (в этой связи эту 
систему можно назвать системой нанопоказателей), не претерпит существенных изменений и 
в нее не будут добавлены новые разделы показателей. В заключении также следует добавить, 
что показатели всех перечисленных групп следует рассматривать на разных уровнях 
управленческой иерархии: мега-, макро-, мезо-, микро- и миниуровне. Данная система 
показателей может стать элементом формирующихся в настоящее время в России 
национальной и региональных инновационных систем. 
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
 

У статті розкрито сутність студентоцентризму, особливості його впровадження у вищий 
навчальний заклад, як в автономну освітню структуру національної системи освіти за умов євроінтеграції. 
Висвітлені напрями стратегії розвитку вищої освіти в умовах входження України до європейського та 
світового освітнього простору. Науковою новизною є уточнення дефініції поняття «студентоцентризм». 
Практичну цінність представляють рекомендації щодо впровадження студентоцентризму як головного 
принципу освітньої діяльності вищого навчального закладу. 

Ключові слова: студентоцентризм, університетська автономія, євроінтеграція, Європейський 
простір вищої освіти, національна система освіти.  

 

In the article essence of orientation to students is disclosed, features of implementation it in higher education 
institutions, both autonomous educational structure of the national education system under the conditions of European 
integration. Areas of strategy development of higher education in Ukraine joining the European and global educational 
space are highlighted here. Scientific novelty is clarifying the definition of the concept of "orientation to students". The 
practical value is recommendations for the implementation of orientation to students as the main principle of 
educational activities of higher education. 

Key words: orientation to students, university autonomy, European integration, European Higher Education, a 
national education system. 

 

В нових економічних і соціокультурних умовах система освіти України не може 
залишатися у теперішньому стані. Освітні реформи, якість і ефективність роботи навчальних 
закладів та установ системи національної освіти не можуть повністю задовольнити сучасні 
потреби особистості і суспільства. З метою вступу до Європейського союзу, національна 
система освіти має бути інтегрована в європейський та світовий освітній простір. А для 
цього мають бути докорінно змінені підходи до освітнього процесу. 

Питанням застосування принципу студентоцентризму у вищих навчальних закладах 
(далі – ВНЗ) присвячені  праці  таких  вітчизняних   науковців,  як:  Г. Хоружий,  Ю. 
Рашкевич,  Л.Тіверіадська,  О. Суворовський, Г. Подрецька та інші. Але у працях цих 
науковців не достатньою мірою висвітлене це питання, особливо з огляду на умови 
поступової інтеграції національної системи освіти у європейський та світовий освітній 
простір. Дана проблема обумовлює актуальність та необхідність розкриття принципу 
студентоцентризму саме в цьому контексті. 

На певному етапі новітньої історії України з`ясувалося, що надання освітніх  послуг  
може  бути  прибутковим,  освіта  стала одним  із  видів бізнесу. І за законами бізнесу, 
кількість навчальних закладів почала зростати, зокрема збільшилась їх кількість у вищій 
школі, при чому різних форм власності, а в існуючих вищих навчальних закладах 
відкривалися зовсім  непрофільні, але такі,  що користуються великим попитом, 
спеціальності [1]. Не є секретом той факт, що багато викладачів технічних навчальних 
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закладів не мають спеціальної педагогічної й психологічної освіти. Наслідком цього є 
непорозуміння, конфлікти у спілкуванні студентів і викладачів [2].  

Зрозуміло, що мета бізнесу – прибуток, тому питання якості освіти стали далеко не 
головними. Такий підхід до надання освітніх послуг демотивував студентів і погіршив 
професійну підготовку. Сьогодні необхідно зосередитися на забезпеченні якості освітніх 
послуг, особливо у вищій школі. До того ж, з прийняттям Закону України «Про вищу 
освіту», ВНЗ отримали автономію в організації та забезпеченні освітнього процесу, що 
збільшує відповідальність навчальних закладів за результати своєї діяльності. 

Стратегічним напрямом розвитку ВНЗ на найближче десятиліття має стати 
формування цінностей, які будують новий світогляд, обумовлюють якість освітньої 
діяльності, зміцнюють відчуття єдиної університетської спільноти. Все це можливо досягти 
трьома найважливішими імперативами: 

1) студентоцентризмом, що передбачає турботу про кожного студента, повагу до 
самобутності, плекання особистості фахівця на основі педагогіки співробітництва; 

2) досконалістю, тобто, усе, що робиться, має виконуватися за стандартами вищої 
якості; 

3) високим рівнем професійної моральності. 
Питання студентоцентризму останнім часом дуже поширилося в освітніх колах та є 

одним із світових тенденцій розвитку освіти.  
Так професор Г. Хоружий розглядає студентоцентризм з точки зору педагогічних  та  

соціальних  наук  як  принцип  навчальної  роботи  та забезпечення якості викладання і 
навчання, як принцип національного виховання. З іншої сторони, студентоцентризм  
передбачає, що студент має виступати відповідальним соціальним партнером, ініціативним і 
активним учасником академічної  спільноти та різних соціальних проектів за межами ВНЗ 
[3]. 

Студентоцентризм – це поняття, що характеризує орієнтування не на процес, а на 
результат навчання, – стверджує Ю. Рашкевич [4]. Професор зазначає, що цей принцип 
реалізується у США і деяких європейських країнах вже упродовж кількох десятиліть, а 
Україна тільки-но стає на цей шлях. 

Загалом, авторським уточненням терміну може бути наступне: студентоцентризм, в 
широкому сенсі, можна визначити як філософію освітньої діяльності, в основі якої лежить 
турбота про студентів як особистостей, створення  оптимальних  умов  для  саморозвитку  і  
розкриття  їх  потенціалу. У більш вузькому значенні, студентоцентризм є одним із основних 
принципів, яким науково-педагогічний колектив ВНЗ повинен керуватися у роботі з кожним 
студентом. 

Особливостями студентоцентризму є те, що:  
 в центрі уваги – досягнення студента; 
 студент – активний учасник освітнього процесу, зростає роль його самостійної 

роботи, підвищуються його права та відповідальність; 
 по-новому тлумачиться роль викладача, від якого потребують не стільки 

максимального обсягу знань, скільки вміння допомагати студентам в навчальному 
процесі; 

 мотивація та кваліфікована підготовка професорсько-викладацького складу 
сконцентрована на роботі в умовах системи, яка орієнтована на студента; 

 використовуються нові освітні технології; 
 враховуються потреби суспільства у фахівцях кожної галузі. 
Для того, щоб термін «студентоцентризм» не залишався лише в теорії, а впевнено 

реалізовувався на практиці ВНЗ, необхідно використовувати нові підходи до навчання, в 
яких увага акцентується не на освітньому процесі, а на його результатах, відповідальність, в 
свою чергу, закріплюється не за викладачем, а однаково покладається і на нього, і на самого 
студента. 

Що ж до звичок та установок, які традиційно склалися у сфері освіти, то перш за все 
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вони пов`язані з культурою навчання.  Це означає зміну уявлення про те, що навчання 
керується кимось ззовні. Завдання полягає в тому, щоб студентів крок за кроком підводити 
до саморегулюючого навчання, надаючи їм підтримку на цьому шляху [3]. 

Основною  формою  навчання,  наприклад, в європейських університетах, є 
самонавчання або так звана консультативно-індивідуальна форма навчання. Але 
європейський досвід не можна механічно переносити у вищу освіту України – необхідна 
адаптація та творчий підхід, врахування українських національних традицій і особливостей.  
Крім того, в Україні перехід до такої форми організації навчального процесу стримує 
відсутність широкої бібліотечної мережі, недостатня кількість наукової літератури, 
обмежений доступ до електронно-інформаційних носіїв.  

Зрозуміло, що для ефективного переходу до навчання, зосередженого на студентах, 
необхідні додаткові зусилля.  До того ж студентоцентризм потребує підтримки діалогу з 
роботодавцями, надання їм достовірної та повної інформації про кваліфікації і навчальні 
результати випускників ВНЗ. 

Сучасним фахівцям доводиться зіштовхуватись зі складними багатоплановими 
проблемами, що посилює необхідність збільшення кількості фахівців міждисциплінарного 
профілю. Розширення і поглиблення міждисциплінарної спеціалізації досягається за рахунок 
створення нових напрямків і широкого вибору варіативних дисциплін. Тому в деяких ВНЗ 
студенти третину навчальних дисциплін вивчають за власним вибором. 

Одним із способів реалізації принципу студентоцентризму є особистісно орієнтований 
підхід, здатний сприяти не тільки всебічному розвитку особистості студента, а й враховувати 
його індивідуальні здібності, концентрувати зусилля на формуванні світосприйняття, 
професійних навичок, саморозвитку, саморегуляції, соціальної відповідальності, актуалізації 
особливого досвіду студентів [3].  

Також принцип студентоцентризму є ключовим напрямом державної освітньої 
політики у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки». Метою 
стратегії в контексті студентоцентризму є:  

 підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для громадян 
України відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, 
економіки, кожного громадянина; 

 забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними 
задатками, здібностями, потребами на основі навчання упродовж життя. 

Стратегія розвитку національної системи освіти сформована відповідно до сучасних 
інтеграційних і глобалізаційних процесів, що, в свою чергу, забезпечить входження системи 
освіти України у європейський і світовий освітній простір. 

Таким чином, ключовими напрямами державної освітньої політики на найближчий 
час мають стати: 

 реформування системи освіти на основі філософії «людиноцентризму» як стратегії 
національної освіти; 

 модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного 
підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі сталого розвитку; 

 створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх 
моделей, навчальних закладів різних типів і форм власності, різноманітних форм та 
засобів отримання освіти; 

 забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя;  
 розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на 

інноваційній основі; 
 інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного 

забезпечення освіти і науки; 
 забезпечення національного моніторингу системи освіти; 
 створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти [5]. 
Отже, ВНЗ та національні агентства повинні визнавати студентів повноправними 
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членами як внутрішніх, так і зовнішніх процесів забезпечення якості освіти. Стандарти і 
рекомендації щодо забезпечення якості підготовки фахівців повинні містити більш конкретні 
пропозиції з чітко визначеними обов`язками для всіх учасників процесів. 

Також національна система вищої освіти має бути спрямована на євроінтеграцію 
освіти, суть якої полягає у формуванні єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі, 
розширенні доступу до європейської освіти, мобільності викладачів і студентів, прийнятті 
зіставної системи вищої освіти з видачею впізнаваних в усіх країнах Європи додатків до 
дипломів.  

Разом з тим, як зазначають європейські експерти із реформування вищої освіти, взяті 
Україною зобов’язання як учасника Болонського процесу не виконуються, а якщо 
виконуються, то лише декларативно, несистемно, непрофесійно, а іноді навіть 
безвідповідально. Це стосується майже всіх положень Болонського процесу, які повинні бути 
запроваджені в систему вищої освіти України. 

 В найближчій перспективі, запровадження цих положень в університетську освіту 
України повинне сприяти адекватному моніторингу якості вищої освіти, прозорості 
навчальних програм, визнанню кваліфікацій вищої освіти в Європейському просторі вищої 
освіти (далі – ЄПВО) і інших регіонах світу, прогнозованому сталому розвитку вищої освіти 
та її модернізації. 

Інтеграція України у ЄПВО вимагає постійного вдосконалення національної системи 
освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, реального 
забезпечення рівного доступу всіх її громадян до якісної освіти, можливостей і свободи 
вибору в освіті, модернізації змісту освіти і організації її адекватно світовим тенденціям і 
вимогам ринку праці, забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього 
життя, розвитку державно-громадської моделі управління. 

З огляду на це, період до 2020 року має стати ключовим у реалізації довготермінових 
стратегій забезпечення сталого розвитку та удосконалення системи вищої освіти України, 
визнання її у європейському і світовому просторі в контексті забезпечення якості. 

На сьогоднішній день одним з головних критеріїв якості освіти є застосування 
принципу студентоцентризму, який зараз набуває поширення та є однією із світових 
тенденцій розвитку освіти. Тому необхідно створити систему навчання, в основі якої буде 
студент, який свідомо й активно бере участь у формуванні власної траєкторії навчання, 
безпосередньо в освітньому процесі та несе відповідальність за здобуті результати на рівні з 
ВНЗ. 

До того ж, автономія, яка сьогодні надана ВНЗ Законом України «Про вищу освіту», 
розкриває чимало можливостей для реалізації принципу студентоцентризму, разом з тим 
покладає величезну відповідальність на університети за його впровадження, зокрема, в 
контексті забезпечення якості освітньої діяльності, результатом якої має стати 
висококваліфікований, конкурентоспроможній і затребуваний на ринку праці фахівець. 
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У даній статті запропоновано сукупність показників для діагностики фінансової спроможності 
інноваційно-інвестиційних проектів. Запропонований методичний інструментарій 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 (проекти) з 
кількох альтернатив для більш детальної, поглибленої діагностики. 

Ключові слова: діагностика, фінансова спроможність, інноваційно-інвестиційний проект, 
дисконтування грошових потоків, ефективність. 

 
The collection of the factors for diagnostics of the financial ability innovation and investment project 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: diagnostics, financial ability, innovation and investment project, discounting cash-flow, efficiency. 
 

У сучасних умовах правильний вибір напряму вкладання коштів є досить складним 
завданням. Це обумовлене наявністю високих темпів інфляції, які супроводжуються різкими 
коливаннями, значних сум кредиторських заборгованостей у підприємств, нестабільністю 
податкового законодавства, політичної ситуації і т.д. У такій ситуації головне завдання будь-
якого підприємства укладається в об'єктивній і достовірній оцінці всіх інвестиційних 
пропозицій і виборі найбільш перспективних з них з погляду раціонального розміщення 
капіталу. Особлива увага при цьому приділяється діагностиці  фінансової спроможності 
інноваційно-інвестиційних проектів як одного з основних критеріїв оцінки з погляду 
потенційного інвестора. 

Питанням діагностики фінансової спроможності інноваційно-інвестиційних проектів 
присвячено роботи вітчизняних вчених М.М. Микитюка, П.Г. Перерви, О.М. Ястремської, 
С.М. Ілляшенка, В.Л. Осецького, І.Р. Бузько, Н.В. Смолінської, А.Б. Кондрашихіна,                   
О.О. Гетьман, Л.В. Соколової, А.І. Яковлєва [1-9].  

Значний внесок  у розроблення теоретичних та практичних  питань  оцінки 
економічної ефективності інвестування зробили західні та російські економісти – В.Беренс і 
П.М. Хавранек, М.Блум і І.Френд, Р.Брейлі, Д. Герц, Л.Крувшиць, Е.Лернер, Д.Лінтнер, 
Ф.Лутц та В.Лутц, С.Майєрс,  Г.Марковіц, Р.Пайк, Р.Паркер, В.Шарп, С.Шмідт, М.Баканов, 
Ю.Богатін, В.Богачов, Н.Ведута, Є.Єндовіцький, Л.Канторовіч, В.Ковальов, В.Москвін, 
Т.Хачатуров, В.Швандар, В.Шеремет та ін. 

Метою даного дослідження є удосконалення методичного інструментарію 
діагностики фінансової спроможності інноваційно-інвестиційних проектів. 

Запропонована модель діагностики фінансової спроможності інноваційно-
інвестиційних проектів передбачає здійснення розрахунків за двома напрямами: фінансова 
оцінка та оцінка ефективності на основі концепції дисконтування грошових потоків (рис. 1). 

Фінансова складова діагностики містить розрахунки основних показників, які 
викликають зацікавленість з боку потенційних інвесторів і будуть використані при 
розрахунку показників економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів. 
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На основі підходів, викладених в [1, 2, 5, 10, 11], для фінансової оцінки інноваційно-
інвестиційних проектів пропонується використовувати розрахунок необхідних показників з 
метою визначення потенційної прибутковості кожного із проектів і зробити висновок про 
прийнятність конкретної пропозиції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Складові діагностики фінансової спроможності інноваційно-інвестиційних 
проектів 

 

Визначення загальної суми інвестицій передбачає визначення можливості 
інвестування, наявності певної суми вільних власних коштів, яку підприємство готове 
вкласти в той або інший проект (проекти), або частку коштів, яку підприємство вимушене 
отримати в позику. 

Розрахунок поточних (експлуатаційних) витрат на виробництво продукції (виконання 
робіт, надання послуг) бажано виконати з розбивкою на постійні і змінні у кожному періоду 
реалізації проекту. 

Виручка від реалізації продукції розраховується виходячи з обсягу виробництва у 
натуральному вираженні й ціни продукції. 

У процесі розрахунку сум погашення позикових або притягнутих коштів може бути 
кілька варіантів. Якщо планується додаткова емісія, то слід указати вартість однієї акції, 
кількість акцій і розмір виплачуваних дивідендів по придбаних акціях. Залучення 
інвестиційних коштів також можливо шляхом ведення спільної діяльності. При цьому 
обговорюється поділ повноважень при управлінні інноваційно-інвестиційним проектом, 
права й обов'язки кожного з учасників, способи погашення  інвестицій (наприклад, право 
придбання акцій, частка готової продукції, частка отриманого прибутку) і строки повернення 
інвестиційних коштів. 

Як свідчить практика, найпоширенішою формою інвестицій є кредитні кошти. Такою 
формою інвестування, в основному, займаються комерційні банки. На основі укладеної 
кредитної угоди здійснюється розрахунок повернення кредиту, тобто визначення сум 
погашення боргу. На цьому етапі необхідно досить чітко викласти схему й періодичність 
виплати відсотків і основної суми інвестиції, тому що для інвестора це є першочерговою 
умовою видачі кредиту. Недостатньо обґрунтовані розрахунки при фінансовій оцінці можуть 

Напрями діагностики фінансової спроможності інноваційно-
інвестиційних проектів 

Оцінка ефективності 
на основі концепції 
дисконтування 
грошових потоків: 
- чиста поточна 
вартість (NPV); 

- внутрішня норма 
окупності (IRR); 

- дисконтований 
період окупності 
(DPP) 

Фінансова оцінка: 
- загальна сума інвестицій; 
- сума поточних 

(експлуатаційних) витрат; 
- виручка від реалізації 
продукції (виконаних робіт, 
наданих послуг); 

- суми погашення позикових 
коштів (графік повернення 
позикових коштів); 

- сума прибутків і податків; 
- чистий грошовий потік; 
- коефіцієнт повернення боргу; 
- коефіцієнт фінансової 
незалежності  проекту 
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викликати негативну реакцію з боку потенційного інвестора, і проект може бути свідомо 
відхилений. Оскільки при розрахунку сум  погашення кредиту, нарахуванні й виплаті 
відсотків можливі кілька варіантів, то й розрахункові співвідношення мають будуть різними: 

а)  сума боргу й нараховані відсотки (D%) виплачуються вроздріб протягом усього 
строку надання кредиту. У цьому випадку сума погашення боргу в розрахунковому періоді 
визначається за формулою:   

                                            %V% BDNSD  ,                                       (1) 

де  SV – сума виплати боргу в розрахунковому періоді; DN – сума боргу на початок 
періоду; B% – банківський відсоток. 

Сума виплати боргу в розрахунковому періоді встановлюється підприємством 
самостійно виходячи з величини отриманого прибутку, але не нижче мінімальної суми, яка 
за умовами позики повинна бути погашена в розрахунковому періоді. 

Сума боргу на початок періоду розраховується в такий спосіб: 
                                               V1t SDNDN   ,                                              (2) 

де DNt-1 – борг на початок попереднього періоду. При t=0 борг на початок 
розрахункового періоду дорівнює сумі наданого кредиту (DN = Skp); 

б) сума боргу виплачується вроздріб, а відсотки – наприкінці терміну дії кредитної 
угоди. Тоді сума, виплачувана по кредиту в розрахунковому періоді дорівнює SV, а сума 
відсотка по кредиту (К%) визначається в такий спосіб:                           

                                                  



n

0t
%% BDNК ,                                       (3) 

де n – строк надання кредиту;  
в) сума боргу з відсотками виплачується наприкінці терміну дії кредитного договору. 

При цьому розрахунок суми погашення боргу здійснюється за формулою: 
                                                %кркр% BТ+1SD  ,                                      (4) 

де ТКР – строк надання кредиту; 
г) сума боргу (SKP) виплачується по закінченню терміну дії кредитного договору, а 

відсотки – кожний період реалізації проекту  до моменту погашення всієї суми боргу. Тоді 
сума відсотка за кредитом у розрахунковому періоді визначається за формулою: 

%KP% BSК  .                                                (5) 

На підставі даного розрахунку робиться висновок про вчасне повернення кредиту й 
систематичності повернення позикових коштів, що дозволяє підприємству оцінити свій 
фінансовий стан у кожному періоді реалізації проекту.  

Розрахунок прибутків і податків здійснюється у кожному періоді реалізації проекту з 
урахуванням діючої ставки оподаткування.  

Сума чистого прибутку (РN) визначається як різниця між величиною прибутку до 
оподаткування  і сумою податку на прибуток за формулою: 
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N
1P=P P

N ,                                              (6) 

де NP – діюча ставка оподаткування прибутку, %. 
Для визначення чистого грошового потоку в розрахунковому періоді t (Ft) 

використовуються як доходи чистий прибуток від реалізації продукції й сума 
амортизаційних відрахувань, а як видатки – загальна сума інвестиційних коштів. Чистий 
грошовий потік розраховується за формулою: 

                                               ІAmPF Nt  ,                                          (7) 

де РN  – чистий прибуток; Am – сума амортизаційних відрахувань у періоді t; І – 
загальна сума інвестиційних коштів у періоді t. 
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Розрахунок чистого грошового потоку надалі використовується при визначенні 
показників економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів (NPV, IRR, DPP).  

Коефіцієнт повернення боргу пропонується визначити шляхом відношення сукупного 
потоку грошових коштів до мінімально припустимої суми виплати боргу, яка на умовах 
позики має бути погашена у даному періоді. Очевидно, при коефіцієнті повернення менше 
"1" неможливо виконати умов позики. Тому розрахункове значення цього коефіцієнта 
повинне бути вище 1,0 у кожному періоді реалізації проекту, доки не погашена 
заборгованість, тоді проект має "запас потужності" на випадок непередбачених обставин. 
При порівнянні кількох альтернатив перед потенційним інвестором (кредитором)  перевагу 
будуть мати ті проекти, у яких значення коефіцієнта повернення боргу буде максимальним. 

Коефіцієнт фінансової незалежності розраховується як відношення суми власних 
коштів до загальної потреби в інвестиційному капіталі для даного інноваційно-
інвестиційного проекту. Рекомендоване значення для даного коефіцієнта (0,5-1,0). Це надає 
впевненості потенційному інвесторові (кредиторові) у тому, що весь позиковий капітал може 
бути компенсований власністю підприємства. Цей коефіцієнт свідчить фінансову 
спроможність з погляду незалежності від позикового капіталу. 

За допомогою розрахунку пропонованої системи показників з одного боку 
підприємство, а з іншого – потенційний інвестор, зможуть одержати інформацію про 
прибутки, збитки і витрати у кожному періоді реалізації проекту, а також прогнози руху 
наявних грошових коштів, строки і форми погашення позикового капіталу за кожним 
інноваційно-інвестиційним проектом. 

Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів, заснована на концепції 
дисконтування грошових потоків передбачає розрахунок таких основних показників: чиста 
поточна вартість (NPV), внутрішня норма окупності (IRR), дисконтований період окупності 
(DPP).  

Розрахунок чистої поточної вартості (NPV) здійснюється за формулою  [10, с. 254]: 
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де Ft –  чистий грошовий потік наприкінці періоду t; n – життєвий цикл 
інвестиційного проекту; r – ставка дисконтування; (1+r) -t – поточна вартість грошової 
одиниці, яка буде отримана наприкінці періоду t при ставці дисконтування r. 
 Результат порівняння двох або більш проектів з різним розподілом ефекту в часі 
суттєво залежить від норми дисконту (r). Тому об'єктивний вибір її величини досить 
важливий. 

Розрахунок внутрішньої норми окупності (IRR) також заснований на концепції 
дисконтування грошових потоків. Обчислення даного показника зводиться до визначення 
такої ставки дисконтування, при якій поточна вартість очікуваних доходів від проекту 
дорівнюватиме поточній вартості необхідних грошових вкладень. Визначення такої ставки 
дисконтування здійснюється ітеративним (trail and error) методом. 
 Для розрахунку IRR необхідно розв'язати рівняння відносно r [10, с.213]: 

             0
r)(1

Fn

0=t
t

t 


 .                                         (9) 

 Таким чином, IRR інвестиційного проекту являє собою розрахункову ставку відсотків, 
при якій NPV, відповідний до цього проекту, дорівнює нулю. 

Даний показник найбільш прийнятний для порівняльної оцінки інвестиційних 
проектів. 
 Під строком окупності розуміється тривалість періоду, протягом якого сума чистих 
доходів, дисконтованих на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі інвестицій. Для 
визначення дисконтованого періоду окупності (DPP) можна використовувати вираження [10, 
с. 220]: 
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 де h – строк окупності; Ft –  грошові вступи від реалізації інвестиційного проекту; I – 
загальна сума інвестиційних коштів. 

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. 

Запропонований методичний інструментарій 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 (проекти) з кількох альтернатив для більш детальної, поглибленої діагностики. 

Запропонований підхід до діагностики фінансової спроможності інноваційно-
інвестиційних проектів може бути використаний на практиці у більшості випадків на 
промислових підприємствах України, а також іншими суб'єктами інноваційно-інвестиційної 
діяльності. 
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MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

ENTERPRISE IN UKRAINE 
 

This article is devoted to consideration the problem of choosing techniques assessing the effectiveness of 
management of socio-economic development of enterprise in Ukraine in the context of globalization. The significance of 
the theoretical legacy is the possible further application of the results obtained in practice. Therefore, further research 
is urgent need for the implementation of choosing techniques assessing the effectiveness of management of socio-
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economic development of enterprise in Ukraine. To achieve this goal the author analyzed the domestic and foreign 
literature of different approaches and determine the best methods and techniques for evaluating the effectiveness of 
management at enterprises, also social studies and practical observations on the activities of international and 
domestic companies. 

Key words: management of socio-economic development, enterprise development, methods, effectiveness 
 

Management of socio-economic development arises from a number of problems and 
contradictions. However, scientists continue to study a variety of operating conditions and the 
importance of barriers to social and economic development of the micro economy of Ukraine.  

V.A. Verba [1, p.47-49] conducted a study to assess the directors of companies offering 
these problems on a five point scale (1 - the least significant 5 - the most significant): underuse of 
production capacity; poor quality of products (services); unsatisfactory costs of production; 
unsatisfactory administrative costs; lack of financial resources for the development of the 
enterprise; large accounts payable; large receivables; incomplete security personnel; conflicts 
between employees and administration; conflicts between management and owners; conflicts within 
the administration of the company; conflicts between owners; lack of clear objectives of the 
company; lack of transparent rules in the company (lack of regulations and procedures that would 
allow clearly define the responsibilities and authority in decision-making); lack of motivation 
oriented towards productivity of the workers, their units and companies in general; dominance of 
personal interests of employees in decision-making; low qualification management personnel (see. 
Figure 1). 

It should be mentioned, that management companies investigated sample almost did not 
recognize that there is a problem of conflict of interest administration, owners and employees [1, 
p.47-49]. 
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Fig. 1. Assessing the impact of management problems on the success of domestic enterprises 
(aggregate sample) [1, p.47-49] 

 

Analyzing the most important problem for Ukrainian enterprises operation (Figure 1), we 
note that the most influential problems found insufficient financial resources for the development of 
the company (3.58 points among the highest possible 5), underuse of production capacity (3.07 
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points), and no motivation system aimed at the result (3.02 points). Its leadership is concerned about 
the domestic companies the size of the debt (as payables and receivables), poor level of costs, 
including administrative. Among the problem, areas of functioning of respondents referred to the 
lack of clear development goals (2.75 points), transparent rules in the company (2.7 points), low 
qualified management personnel (2.67 points). [1, p.47-49] 

Therefore, to achieve the desired level of performance, it is desirable to build businesses on 
the management of new, more adapted guidelines on management effectiveness evaluation of socio-
economic development. The very methodology of decision-making socio-economic development of 
enterprises should be based on the techniques of proven practices and future business. 

Initially propose to allocate the methods by which the comprehensive assessment of socio-
economic development of the enterprise. 

The primary step in management is the collection and processing of information used in 
strategic and tactical planning in the enterprise. To collect information, to studies by I.V. 
Nykyforchyn  [2, p.48] often use cost-benefit analysis (82.7%), the calculation of the optimal 
investment program (80.4%) and market research (80.4%). In addition, the results of the analysis of 
GAP-domestic entrepreneurs trust less the rest of the collection methods, only 17%. Therefore, the 
information to analyze the socio-economic development of enterprises offered to collect from 
source documents and accounting records. 

  
S - socio-psychological, 
E - economic, 
D - production, 
M - marketing, 
O - organizational and management, 
I - innovation 
N - scientific and technological subsystem of company. 
 

Fig. 2. Methods for determining the level and quality of the company 
Source: Created by author 
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In the analysis of the data is often division collected information directly to the main 
subsystems enterprise, namely: psychosocial, economic, production, marketing, organizational 
management, innovation, science and technology. To determine the level and quality of the 
company used as a general scientific and specific methods. Thus, the management of socio-
economic development involves the use of maximum integration of all known methods. 

To determine the quantitative level of efficiency of socio-economic development of 
enterprises, we use several approaches: targeted, systematic, selective (situation), behavioral (client) 
functional, integrated, tiered, time. 

Considered the most famous in the practice of business approaches to evaluating the 
effectiveness of management come to a conclusion that comprehensively assess the management of 
socio-economic development in modern conditions is possible only through an integrated approach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Approaches for evaluating the effectiveness of management 
Source: by the author grouped 
 

Today domestic enterprise assessed during the purchase and sale, privatization, liquidation, 
reorganization and insurance. The evaluations are conducted primarily to meet the demands of 
investors, credit and financial institutions, public authorities and other external actors on the market 
and not for internal management. Often, determining the value of the integral property complex that 
is the sum value of all assets for the enterprise. However, internal management, strategy 
Development Company that evaluation is not enough. In practice, the use of domestic enterprises 
and individual performance, and system of indicators to evaluate their work. 

Dealing with the methodological approach to the management of socio-economic 
development of any subject, it should be noted, that this competition as a form of business 
cooperation serves the objective phenomenon evolution of economic relations in society. In order, 
to take a position most powerful market players need to use the most popular management 
techniques in accordance with international standards. 

International business practices shows that the most competitive are those companies in 
which the main criterion for evaluating the quality of management serves to further increase 
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business value. The growth of value-based accounting and quantitative assessment of the impact of 
various factors on the final value of its value. 

Today, when it comes to competitiveness sufficient, then it is necessary to understand the 
high level management of socio-economic development of the enterprise in a competitive market, 
provided the full range of available tools in the enterprise. That production management and 
marketing competitive products and services indicates the viability of the company, its ability 
effectively use financial, production and employment potential. 

Since 1993, the company «Bain & Company» leads various surveys and studies, one of 
which is the most popular ranking management technologies in the world (see. Fig. 4). 
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Fig. 4. Rating of the most popular management technologies in the world according to the 

survey «Bain & Company» 
Adapted by the author [3] 

 

Thus, the results of the study is safe to say that today benchmarking, strategic planning and 
outsourcing are more popular among global companies proposed list management technologies. In 
addition to these, in the years 2013-2014 is widespread and others including either: business process 
re-engineering, mergers and acquisitions, open innovation, social media programs, total quality 
management.  

In domestic practice, despite the success stories of international companies continue to use 
obsolete management technology development companies (which are also not show the full social 
and economic development of the company, which is the major competitiveness). Comparative 
evaluation of application management technologies in domestic and foreign companies are shown 
in Figure 5. 

The proposed guidelines for assessing the effectiveness of management of socio-economic 
development of the enterprise from the beginning to the end and selection management 
technologies. Domestic enterprises offered to collect information for the analysis is still of primary 
documents and accounting. If the size and saturation of the market, the parallel conduct and market 
analysis. Upon further analysis of data to conduct division collected information directly to the 
main subsystems enterprise, namely: psychosocial, economic, production, marketing, organizational 
management, innovation, science and technology. The use of all known methods in maximum 
integration. 

For estimating the efficiency of socio-economic development of enterprises included the 
following approaches as targeted, systematic, selective (situation), behavioral (client-) functional, 
integrated, tiered, time. The most adapted to consider management of socio-economic development 
of enterprises consider the integral. 
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ассортимента готовой продукции, обеспечивающих удовлетворение спроса потребителя и способствующих 
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The theoretical foundations of forming an effective product policy, the optimal range of finished products to 
ensure the satisfaction of consumer demand and contribute to optimizing the company's profit. 

Key words: product range, product policy, effective management, planning, producers, consumers, 
competitiveness. 

 

Выживание предприятий и обеспечение достаточного уровня эффективности в 
условиях кризиса можно достичь путем создания на предприятиях оптимального товарного 
портфеля производимой продукции, который позволит минимизировать финансовые и 
коммерческие риски, учесть запросы потребителей относительно качества продукции и 
потребности в ней, предусмотреть действия в ответ на изменение рыночного поведения 
конкурентов, обеспечить поступление необходимых денежных потоков. 

Данная  проблематика нашла отражение в трудах многих отечественных и зарубежных 
ученых: Л.В. Балабановой, Е.С.Барвинской, П.С.Березовского, О.Гаджинского (Польша), 
Ф.В.Горбоноса, Т.Г.Дудара, Ю.Ф.Елизарова (РФ), В.В.Зиновчука, А.Г.Кальченка, 
О.И.Карого, Ф. Котлера (США), Дж.Коул (США), О.П.Крайник, В.В.Липчука, П.Н. 
Макаренка, М.К.Пархомца, Н.В.Полищук, С.И.Поперечного, Х.-К.Пфоля (ФРГ), 
П.Т.Саблука, И. А. Соловьева, И.В.Сороки, Г.В.Черевка, В. С.Шебанина и др. 

Адаптация производственных предприятий к рынку, принятия обоснованных 
управленческих решений в области товарной политики осложняется рядом проблем: 
нестабильность законодательства, низкая платежеспособность населения, слабая ориентация 
деятельности предприятий на маркетинг, насыщения внутреннего рынка импортными 
товарами (продукцией), несовершенство системы сертификации, отсутствие проведения 
диагностики конкурентоспособности товаров, несовершенство информационного 
обеспечения процесса управления товарной политикой, отсутствие комплексного и 
стратегического подходов к управлению товарной политикой, наличие слабого контроля и 
регулирования процесса управления товарной политикой, отсутствие 
высококвалифицированных специалистов. Поэтому для эффективной деятельности 
предприятия в условиях конкурентной среды необходимо формирование преимущественно 
новой системы стратегического планирования и управления предприятиями на базе 
систематического изучения рынка, поведения потребителей, их требований к производимой 
продукции (товару).  

Разработка и осуществление товарной политики требуют соблюдения следующих 
условий [3]:  

- четкого представления о цели производства и сбыта на перспективу;  
- наличия стратегии производственно-сбытовой деятельности предприятия;  
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- знание рынка и характера его требований;  
- четкого представления о внутренних возможностях и ресурсах (исследовательские, 

научно-технические, производственные, сбытовые) предприятия сегодня и в будущем. 
Каждое предприятие стремится улучшить свое положение на рынке, добиться 

желаемых хозяйственных результатов. Однако успешное хозяйствование требует принятия 
ряда оптимальных решений, особенно по формированию товарного ассортимента. Это 
следует из того, что в условиях товарного производства и рыночной экономики 
произведенная продукция, выполненная работа или оказанная услуга являются товаром или 
всем тем, что может удовлетворить потребность и предлагается с целью привлечения 
внимания, приобретения, использования или потребления. То есть, товар - это все то, что 
связывает производителя и потребителя, что должен принести прибыль производителю и 
удовольствие потребителю. Товарный ассортимент это динамический набор номенклатуры 
позиций продукции, пользующейся потенциальным спросом на рынке, и обеспечивает 
успешное функционирование предприятия на длительную перспективу. Эффективное 
управление ассортиментом одна из самых сложных задач, которая сегодня стоит перед 
производственными предприятиями. Ассортимент продукции, который формирует товарный 
портфель предприятия, должен быть сбалансированным, и направлен на обеспечение 
высокого уровня прибыли с эффективным использование ресурсов. Уровень 
сбалансованности товара, находящегося на разных этапах жизненного цикла, влияет на 
выбор дальнейших направлений развития товарного портфеля и обеспечивает равновесие 
между кратко- и долгосрочной доходностью. Процесс сбалансирования жизненных циклов 
продукции позволяет обеспечить прибыльность предприятия за счет сокращения выпуска 
одних товарных групп и расширение других, более перспективных [1]. 

Производственная деятельность, как никакая другая, требует особого внимания со 
стороны планирования. И это планирование должно быть, во-первых, комплексным и 
всесторонним. Во-вторых, оно должно отвечать всем требованиям окружающей среды и 
предприятия. И, в-третьих, не менее важно соблюдать реалистичность плановых 
показателей, т.е. планы должны быть достижимыми в реальные сроки, где кроме 
планирования должен быть реальный прогноз разработки ассортимента, но прогноз, который 
максимально приближен к реальности, и который соответствует среде. Сущность 
планирования, формирования и управления ассортиментом заключается в том, чтобы 
товаропроизводитель своевременно предлагал определенную совокупность продукции 
(товаров), которые бы, соответствуя в целом профилю его производственной деятельности, 
наиболее полно удовлетворяли требования определенных категорий покупателей.  

Мировой опыт показывает, что производитель получает наибольший эффект тогда, 
когда реализует не сырье, а продукты его переработки, конечные продукты потребления. 
Поэтому высокоразвитые страны практически не экспортируют сырье, а имеют все отрасли 
промышленности по комплексной переработке сырья и реализуют конечный продукт 
потребления. Это касается не только крупных компаний и фирм, но и индивидуальных 
производителей. В высокоразвитых странах даже фермеры пытаются реализовать 
сельскохозяйственную продукцию только после ее первичной переработки и даже довести 
его до стадии конечного потребления. Для этого они создают на кооперативных началах 
сферу первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции: кооперативные 
плодоовощные перерабатывающие предприятия. Крупные фермерские хозяйства имеют 
собственные небольшие современные цеха по первичной переработке сельскохозяйственной 
продукции. Это направление в определенной степени развивается и в отечественных 
сельскохозяйственных предприятиях. Реализация ими конечного продукта (масло, консервы 
и т.д.) позволяет влиять на цену реализации продуктов питания, эквивалентный обмен между 
городом и деревней [5]. 

Для формирования более эффективного товарного ассортимента предприятию 
необходимо разработать ассортиментную концепцию - построение оптимальной 
ассортиментной структуры, товарного преимущества, с одной стороны учитывать 
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потребительские требования определенных сегментов, а с другой стороны необходимость 
рационального использования предприятием своих ресурсов в целях снижения затрат. 

В современных условиях к товарному ассортименту предприятий-производителей 
выдвигаются три основных требования: 

1- экономичность, т.е. определение того, на каких видах производимой продукции 
необходимо сосредоточить финансовые и маркетинговые усилия;  

2 - эластичность, т.е. способность ассортимента своевременно и рационально 
обновляться;  

3 - оптимальность, которая выражается тогда, когда ассортимент наилучшим образом 
соответствует особенностям рыночного спроса и производства.  

Формируя ассортиментную политику, необходимо учитывать теории маркетинга: 
1) теория жизненного цикла товара, прикладное значение которой заключается в 

рассмотрении состояния производства и рынка в динамике. Это означает, что продукция 
(товар), которая сегодня приносит значительную прибыль, в будущем может стать причиной 
значительных финансовых проблем.  

2) теория сегментации рынка, которая исходит из того, что попытка предприятия 
удовлетворить, все многообразие потребительских нужд вряд ли реальна. Поэтому 
необходимо сегментировать рынок с последующим проникновением в те сегменты, где 
возможно проявить свои сильные стороны или, сопоставив результаты сегментации и оценки 
собственных возможностей, выбрать стратегию по отношению к рынку.  

3) теория кристаллизации рынка, которая предусматривает внедрение в массовом 
количестве нововведения, в котором потребитель нуждался. 

Состав и характеристики товарного ассортимента, как известно, во многом зависят от 
зоны хозяйствования предприятия (рынка или сегмента рынка). Следовательно, при 
формировании перспективного товарного ассортимента очень важно учитывать такой 
фактор как стратегическая зона хозяйствования.  

Достижение основных целей товарной стратегии осуществляется благодаря 
стратегическим решениям в области производства  и сбыта продукции (товара). При 
неоптимальной структуре ассортимента происходит снижение как потенциального, так и 
реального уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных 
потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается снижение 
экономической устойчивости предприятия. Поэтому формирование оптимального 
ассортимента, способствующего оптимизации прибыли, сохранению желаемой прибыли на 
длительный период времени, очень актуально для предприятий, стремящихся быть 
конкурентоспособными. 
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ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У сучасних умовах саме трудові ресурси розглядають як найбільш коштовний капітал, яким володіє 
підприємство. Науково-технічний прогрес і пов'язане з ним різке збільшення частки наукомістких технологій 
обумовлює ріст вимог до професійних, соціально-психологічних якостей і культурного рівня працівника. 
Ефективне управління трудовими ресурсами як особлива функція діяльності, пов'язана з найманням 
працівників, їх навчанням, оцінкою й оплатою  праці, є важливою передумовою для ефективного 
функціонування виробництва. Підготовлені і кваліфіковані працівники - запорука успіху та 
конкурентоспроможності підприємства.   

Ключові слова: управління персоналом, кадрова політика, корпоративна культура, економіки, 
технології коучинг, тімбілдінг. 

 

In the modern world  labour resources examine as a valuable capital investment that is owned by an 
enterprise. Scientific and technical progress and sharp increase of part of scientific technologies related to him 
stipulate the height of requirements to professional, socially-psychological qualities and standard of culture of worker. 
Effective management by labour resources as the special function of activity, related to hiring of workers, their 
educating, estimation and remuneration  of labour, is important pre-condition for the effective functioning of 
production. The prepared and skilled workers are a mortgage of success and competitiveness of enterprise 

Keywords: of management by a personnel, personnel policy, corporate culture, economies, technologies of 
coaching, team building. 

 

В умовах ринкової економіки, підприємство - це адекватна реакція на швидкі зміни, 
безупинно мінливі технології і невизначеність середовища. Сучасні ринкові умови, жадають 
від підприємств збалансованого сполучення людських цінностей, організаційних змін і 
безперервних адоптацій до змін зовнішнього середовища, а значить - істотних змін у 
принципах, методах і формах роботи з людиною на підприємстві.  

Найманий робітник відрізняється від інших видів ресурсів (фінансових, матеріальних, 
виробничих) тим, що він має право відмовитися від умов, на яких його наймають, вести 
переговори про рівень оплати праці, переучуватися іншим професіям, брати участь у 
страйках, звільнятися за власним бажанням, вирішувати, які професії є соціально 
неприйнятними. У цілому персонал не однорідна субстанція, кожен працівник має 
індивідуальні мотиви і цінності [1,c.15].  

Управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки розглядає людей 
як надбання організації, як ресурс, що (як і інші ресурси) треба ефективно використати для 
досягнення цілей, а для цього керівник повинен чітко розуміти які саме кадри йому потрібні і 
,що важливо, щоб кожен співробітник займав свою ланку в механізмі функціонування 
підприємства. Людина - це не тільки витрати, але і фактор доходів, підвищення 
продуктивності праці, підвищення якості прийнятих рішень і т.д. Співробітники - це активи 
організації,а точніше кажучи ,звено без якого не можливе функціонування підприємства. 
Принципи якими керівник повинен користуватися в кадрових питаннях: 

1) Якщо вагаєшся, не наймай, продовжуй шукати (рентабельність підприємства 
залежить від правильного підбору кадрів, які відповідатимуть политиці організації в цілому). 

2) Якщо необхідно прийняти жорсткі міри по відношенню до співробітника,дій(кожен 
кадр повинен бути там де він може принести максимальну вигоду для досягнення цілей 
організації, або не займати чуже місце). 
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3) Зробіть так, щоб ваші кращі люди працювали в найбільш перспективних областях,а 
не займались вирішенням найбільших проблем організації 

Управління персоналом пов'язане з розробкою і реалізацією політики, що включає: 
планування, наймання, вибір, розміщення, навчання і підготовку працівників, просування по 
кар'єрних сходах,умови праці, методи і стандарти оплати праці,заключення договору зі 
співробітником на умовах задовольняючих обидві сторони, формальні і неформальні зв'язки, 
безперешкодне кадрове консультування на всіх ієрархічних рівнях організації. 

Управління персоналом ефективно на стільки наскільки успішно співробітники 
організації використають свій потенціал для реалізації чітко поставлених цілей,а це в свою 
чергу безпосередньо можливе лише при правильному підборі кадрів. Зовнішнє середовище, у 
якій діє організація, перебуває в постійному русі, змінюються техніка і технологія, клієнти, 
конкуренти [2,c.53-57]. Система управління персоналом підприємства, що добре сполучалася 
із зовнішнім середовищем п'ять років тому, може, перебувати в стані гострого конфлікту з 
нею сьогодні. Організація повинна постійно контролювати ступінь цієї невідповідності і 
вносити корективи у свою систему, щоб не допустити кризи. Зважаючи на це ми звертаємося 
до кадрової політики - це система роботи з персоналом, що об'єднує різні форми діяльності й 
має на меті створення згуртованого й відповідального високопродуктивного колективу для 
реалізації можливостей підприємства адекватно реагувати на зміни в зовнішньому і 
внутрішньому середовищах. В широкому розумінні — це система усвідомлених та 
обґрунтованих правил і норм, які приводять людські ресурси у відповідність зі стратегією 
фірми. У вузькому розумінні — сукупність конкретних правил і побажань у 
взаємовідносинах працівників і організацій. 

Принципами кадрової політики є: демократизм управління, від якого залежить 
готовність до співробітництва;справедливість дотримання рівності й послідовності.  

Серед елементів кадрової політики слід назвати: 
 політику зайнятості, що охоплює забезпечення висококваліфікованим 

персоналом, створення привабливих умов праці, гарантування її безпеки, створення 
можливостей для просування по службі з метою підвищення ступеня задоволення 
роботою;політику навчання, яка передбачає формування відповідної бази навчання, 
можливостей для підвищення кваліфікації та реалізації прагнень до професійного зростання; 

 політику оплати праці, що полягає в наданні достатньо високої порівняно з 
іншими роботодавцями заробітної плати, яка б відповідала досвіду, здібностям і ставленню 
працівника до своїх обов'язків, його трудовому внеску;  

 політику добробуту, яка ґрунтується на забезпеченні широкого набору 
соціальних пільг і благ, створенні умов, привабливих для працівників і взаємовигідних для 
них і для фірми; 

 політику трудових відносин, що передбачає встановлення певних процедур для 
попередження виникнення трудового конфлікту, становлення кращого стилю керівництва, 
відносин з профспілками тощо. 

З погляду адміністрації кадрова політика є складовою всієї виробничої та 
управлінської політики підприємства й має на меті створення згуртованого, відповідального 
та високопродуктивного трудового колективу. 

На гадку працівників, кадрова політика має створювати сприятливі умови праці, 
забезпечувати можливість просування по службі, необхідний рівень доходів і впевненість у 
завтрашньому дні. 

Провідний управлінський досвід свідчить про те, що стержнем, навколо якого 
формується колектив, є корпоративна культура. Вона допомагає дотримуватись 
встановлених правил і рахуватись з нормами трудової діяльності. Це сприяє формуванню 
«здорового» психологічного клімату у колективі. Злагода між працівниками дозволяє 
впроваджувати управлінські рішення швидше і легше. 

Сьогодні, з огляду на соціокультурні тенденції, необхідна зміна технології 
управління, яка б мала напрям не на окремі бізнес-процеси, де доцільно використовувати 
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строгі технологічні процедури, а орієнтувалася на людину із її системою цінностей, поглядів, 
переконань, традицій, тобто ґрунтувалася на ідеології корпоративної культури. 

Управління організацією здійснюється людьми, причому як суб’єктом, так і об’єктом 
управління є людина. Корпоративна культура формується в свідомості людини, працівника 
організації, який є носієм цієї культури і її пропагандистом.  

Сьогодні до визнання необхідності регламентування і формалізації взаємовідносин в 
колективі схиляється більшість вітчизняних організацій. У цілому формалізація відносин 
дозволяє стандартизувати роботу, однозначно розподілити обов’язки і сферу 
відповідальності кожного працівника, створити певний рівень передбачуваності [3,c.12-16]. 

Регламентуванню підлягає: місія організації, оскільки тут потрібна чіткість і ясне 
бачення цілей підприємства; цінності організації як орієнтири діяльності; взаємовідносини 
всередині організації («Кодекс внутрішньої поведінки», «Корпоративний Кодекс» тощо); 
взаємовідносини із зовнішнім світом, оточенням.         

Філософія коучингу виходить з того, що людина від природи безмежно талановита і 
має величезний потенціал, який не реалізується їм повною мірою. У її голові є відповіді на 
всі питання. [4,c.19]. Коучинг (соасhing) – термін, який з’явився  на початку 80-х років 
минулого століття у Великобританії.  В короткому оксфордському словнику слово соасhing 
визначається як «наставляти, тренувати, надихати».   

Керівник, тобто коуч - персональний тренер, який  працює з динамічними 
цілеспрямованими людьми. Коуч допомагає їм зрозуміти і досягати того, чого вони дійсно 
хочуть. Персональне тренування (коучинг) допомагає співробітнику  вияснити, що він хоче 
змінити, встановити ясні, конкретні і вимірні цілі для створення цих змін.  

Коучинг, як особливий вид підтримки людини або невеликого робочого колективу, 
може вирішувати одну або декілька з наступних задач:  

 постановка «ясних» цілей і оптимальне їх досягнення; 
 виявлення складаних ситуацій і «розплутування клубка» проблеми; 
 підвищення своєї продуктивності (на робочому місці, у спілкуванні, у сім'ї і т.д.);  
 одержання задоволення від своїх дій;  
 розробка відповідальних рішень і нових стратегій досягнення результату.  
Коуч допомагає розкритися творчому потенціалу співробітників для доступу до ідей, 

що відкривають інноваційні можливості. 
 Команда - це колектив фахівців, які розуміють один одного з півслова, що ставлять 

перед собою єдину мету - успіх компанії, і які домагаються цієї мети. Стабільність роботи 
компанії, ефективність діяльності - це не сума діяльності кожного із співробітників окремо, 
це робота команди. Якщо в організації працює більше двох осіб - це вже команда. І потрібно 
зробити її успішною! Основним методом розвитку навичок командної роботи є тімбілдінг 
або груповий тренінг з командоутворення,завдяки якому створюються і коректуються 
установки співробітників організації і вирівнюються компетентності в галузі командного 
менеджменту (адже тренінги з командоутворення і тімбілдінгу містять у собі велику 
кількість практичних вправ, спрямованих на розвиток командних навичок). Тімбілдінг може 
стати ефективним управлінським механізмом, тільки при грамотному його використанні. 
Будь-який менеджер знає, що для благополучного існування організації необхідна 
згуртована команда, яка приведе компанію до успіху, буде сприяти її розвитку і 
вдосконалення.    

В Україні цей напрям корпоративних заходів тільки недавно став активно 
розвиватися, і компанії, що пропонують подібний спектр послуг, часто не зовсім розуміють 
роль і завдання тімбілдингових заходів в умовах не американською, а української дійсності.          

Тімбілдінг - це можливість краще дізнатися свій колектив, спосіб зробити роботу 
ваших співробітників більш ефективною, підвищує продуктивність за рахунок більш 
відкритих і довірчих відносин.Важливо розуміти, що тімбілдінг - стратегічний інструмент 
формування і зміцнення команди, а не просто відпочинок на природі з цікавими конкурсами, 
що пропонують багато святкові агентства. Ефективна, добре продумана тімбілдингові 
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програма сприяє: формуванню навичок успішної взаємодії членів команди в різних 
ситуаціях; підвищенню рівня особистої відповідальності за результат; переходу зі стану 
конкуренції до співпраці; підвищенню рівня довіри і турботи між членами команди; 
переключення уваги учасника із себе на команду; підвищенню командного духу і 
підвищенню настрою; пріоритету цілей команди над особистими; домінуванням 
нематеріальної системи мотивації персоналу; розвитку корпоративної культури. Більшість 
вправ у тімбілдінг побудовані так, що окремий учасник не зможе подолати перешкоди 
поодинці.  

 Тімбілдінг - безперервний процес. Команда як така не існує за визначенням - її треба 
створювати. Крім того, на команду, як на будь-яку іншу систему, діють закони етапності 
розвитку життєвого циклу. Відповідно, без керуючих впливів, якими є процедури 
тімбілдінга, не обійтися.   

Кінцева мета роботи з управління персоналом в умовах ринкових відносин - 
максимальне зближення очікувань підприємства і інтересів працівника, відмова від політики 
мінімальних вкладень у персонал підприємства і відведення вирішальної ролі системи 
управління персоналом підприємства у формуванні кадрової політики і механізму її 
реалізації.  

Ключовим принципом управління персоналом підприємства виступає принцип 
підбора і розміщення кадрів по їх особистісних і ділових якостях, що реалізується через 
систему певних заходів.  

Методи управління персоналом - способи рішення завдань по управлінню персоналом 
відповідно до певних принципів. Методи управління персоналом на підприємствах 
підрозділяються на три основні групи: економічні, організаційно-розпорядницькі або 
адміністративні, а також соціально-психологічні .  

Головний потенціал будь-якої організації укладений у кадрах. Кадрова політика - 
стратегічний фактор виживання підприємства, що вимагає відмови від політики мінімальних 
вкладень у людські ресурси. 

Отже, враховуючи вищесказане, в сучасних економічних умовах розвитку України 
маємо пропонувати пошук нової управлінської парадигми. Система управління, що склалася 
нині, недостатньо мобільна, слабо оснащена сучасним інструментарієм, який міг би її 
динамізувати.  

 

Література: 
1. Галенко В.П. и др. Управление персоналом и эффективность предприятий. - К., 1997.-202 с.  
2. Лазаренко Л. Особливості сучасного управління людськими ресурсами / Л.Лазарекко. // Персонал. - 

2009. - №1. - С. 53-57 
3. Харский  К. Четыре причины для формализации отношений в компании / Харский К.// Менеджмент и 

менеджер. – 2005. – № 12. – С. 12-16. 
4. Уитмор, Д. Коучинг высокой эффективности: Новый стиль менеджмента. Развитие людей. Высокая 

эффективность Текст. / Д. Уитмор. — М.: Междунар. акад. Корпоративного управления и бизнеса, 
2005. � 168 с.  

5. Дауни  М. «Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей» / пер. с англ. – М.: Издательство «Добрая 
книга», 2008. – 288с. 

6. Лазаренко Л. Особливості сучасного управління людськими ресурсами / Л.Лазарекко. // Персонал. - 
2009. - №1. - С. 53-57 

7. Парімал  Чандра Бісвас. Управління персоналом на іноземних підприємства в Україні / Бісвас П.Ч. // 
Маркетинг в Україні. - 2009. - №3. - C.36-39 

8. Пилипенко В. Є. Людина в ринковому суспільстві: орієнтація, поведінка, культура / Пилипенко В. Є.- 
К.: ПУ «Фоліант». 2005. – 224 с. 
 



 339

Tolstaya N.V. 
рostgraduate Department of Economic Theorу 
Kherson State University, Kherson, Ukraine 

 

DIVERSIFICATION OF PRODUCTION OF CORPORATE ENTERPRISE 
MANAGEMENT AS A TOOL STRATEGIC POTENTIAL 

 

Толстая Н.В. 
аспірант кафедри економічної теорії  

Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна  
 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ  
 

Розглянуто диверсифікацію виробничої діяльності корпоративного підприємства як елемент 
управління стратегічним потенціалом. Проаналізовано основні переваги диверсифікації та запропоновано 
приклад застосування процесу диверсифікації на ЗАТ «Індустріально Молочна Компанія». 
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We consider diversifying productive activities of the corporate enterprise as part of strategic potential. The 
basic advantages of diversification and offered an example of the process of diversification on JSC "Industrial Milk 
Company". 
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Управління стратегічним потенціалом корпоративного підприємства це складний та 
багатогранній процес, що передбачає застосування управлінського досвіду, визначення цілей 
підприємства та пошук відповідної стратегії розвитку з урахуванням змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища. В залежності від галузевих особливостей ми вважаємо за 
необхідне виділити такий елемент управління стратегічного потенціалу, як диверсифікація 
виробничої діяльності.  

Диверсифікація виробничої діяльності корпоративного підприємства у галузі 
сільського господарства – це урізноманітнення на підприємстві видів виробництв, що 
забезпечує одержання різної продукції або розширення її асортименту. Виділяють два види 
виробничої диверсифікації: галузеву і продуктово-асортиментну [1, с.580].  

Галузева диверсифікація – це збільшення сукупності функціонуючих на підприємстві 
галузей, які на стадії виробництва всіх видів сільськогосподарської продукції, кінцевого 
споживання, проміжної (насіння, корми) і сировини для промислової переробки 
технологічно не пов’язані між собою. Галузева диверсифікація притаманна лише тим 
корпоративним підприємствам, які починають розвивати нові для себе виробництва, що 
відрізняються від виробництв інших галузей кінцевим продуктом, застосовуваними засобами 
виробництва, його технологією та організацією.  

Корпоративні підприємства аграрного сектору, крім галузевої диверсифікації, можуть 
здійснювати і продуктово-асортиментну диверсифікацію, під якою розуміють розширення на 
підприємстві асортименту продукції, яка виробляється за єдиною базовою технологією, 
одними і тими ж засобами виробництва, а також тим самим складом працівників, для яких не 
вимагається при здійсненні такого розширення набуття нових професійних навичок чи 
кардинального підвищення кваліфікації. При цьому термін «асортимент продукції» 
трактується як сукупність різновидів одного і того ж виду продукції, які різняться між собою 
окремими характеристиками, що мають значення для споживачів. Продумана продуктово-
асортиментна диверсифікація має істотний вплив на фінансову діяльність корпоративного 
підприємства, адже для її здійснення потрібно значно менше коштів порівняно з галузевою 
диверсифікацією. Крім того вона забезпечує збільшення продукції, завдяки повнішому 
задоволенню потреб споживачів, та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції 
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її збуту, здійснює гнучкішу цінову політику. В результаті підвищується прибутковість 
виробництва, зміцнюється позиція корпоративного підприємства на ринку та зростає його 
конкурентоспроможність. 

Враховуючи те, що диверсифікація виробничої діяльності корпоративних підприємств 
є не лише отримання прибутку, але й мінімізація ризиків за рахунок ведення діяльності в 
кількох галузях, які навіть можуть відрізнятися циклічністю. Адже, ті корпоративні 
підприємства, що застосовуються стратегію диверсифікації більш стійкі у конкурентній 
боротьбі, у них зменшено ризик збитків від кон’юнктурних, структурних та циклічних 
коливань. Під час вибору напрямку диверсифікації виробництва слід враховувати два 
фактори [3]: 

По-перше – максимальне використання потенціалу території та залучення до нових 
видів діяльності місцевої робочої сили; 

По-друге – залучення фінансових ресурсів у розвиток сільської території. 
Диверсифікація визначається як внутрішніми так і зовнішніми факторами 

економічного середовища, у тому числі соціально-політичними та економічними умовами 
ведення підприємницької діяльності на регіональному та загальнодержавному рівнях. 

Стратегію диверсифікації виробництва можна успішно застосовувати і на ЗАТ 
«Індустріально Молочна Компанія», адже враховуючи наявність власних комбікормових 
цехів і млинів дане підприємство в перспективі може виготовляти борошно власного 
виробництва. При чому різних видів, як класичне із пшениці так і кукурудзяне, яке досить 
широко застосовується в кондитерській промисловості. Крім того, ЗАТ «Індустріально 
Молочна Компанія» займається не лише вирощуванням рослинної продукції, але і 
виробництвом молока тому досить ефективним буде використання зеленої маси при збиранні 
врожаю, наприклад, кукурудзи у вигляді корму для великої рогатої худоби (силос тощо). 

Вибір стратегії диверсифікації виробництва дозволить підвищити 
конкурентоспроможність продукції, збільшити її збут завдяки повнішому задоволенню 
потреб споживачів. При цьому потрібно враховувати стан зовнішнього середовища 
(стабільність економіки, кон’юнктура ринку, платоспроможність населення тощо), а також 
розміри підприємства, та його фінансовий стан. Враховуючи теперішню політичну ситуацію, 
яка склалася в України та проявляється у нестабільній позиції валютного курсу, відтоком 
іноземних інвестицій з економіки країни, припиненням торгівельно-економічних відносин із 
Російською Федерацією та дестабілізацією економічної та політичної ситуації на Сході 
України, застосування диверсифікації виробництва для підприємств аграрного сектора 
набуває особливої актуальності. Адже, це дозволить підприємству не лише мінімізувати 
збитки пов’язані із валютними та інвестиційними ризиками, але і гнучко реагувати на всі 
зміни ринкової кон’юнктури, що спричинені політичними і економічними коливаннями.  

Стратегія диверсифікації є однією із стратегій зростання. За видами поділяється на 
незв'язану і зв'язану диверсифікацію [4, с.100]. Незв'язна диверсифікація (конгломератна 
диверсифікація) означає розвиток ринків і продуктів, не пов'язаних з основною діяльністю 
компанії. Спонукальними причинами для ухвалення рішення про вибір незв'язаної 
диверсифікації можуть слугувати: 

- наявність надмірної готівки або доходів і необхідність їх ефективного використання; 
- наявність не завантажених потужностей і інших ресурсів; 
- бажання розподілити ризики; 
- рішення про перехід в інший бізнес. 
Застосовується незв'язана модель, коли в базовій галузі відбувається щорічне 

зниження об'ємів реалізації і прибутків, а також коли існуючі ринки для продукту організації 
вже сильно насичені. При реалізації стратегії конгломератної диверсифікації основною 
функцією є фінанси. 

Зв'язана диверсифікація означає розвиток продуктів і ринків, пов'язаних з основним 
профілем діяльності компанії. Форми зв'язаної диверсифікації є горизонтальна 
диверсифікація та концентрична диверсифікація. 



 341

Спонукальними причинами для ухвалення рішення про вибір зв'язаної диверсифікації 
можуть слугувати: 

- необхідність отримання контролю за постачаннями; 
- необхідність отримання контролю ринку; 
- отримання ширшого доступу до інформації; 
- бажання понизити витрати; 
- бажання розподілити ризики; 
- можливість ефективнішого використання ресурсів; 
- очікування синергетичного ефекту. 
Корпоративні підприємства мають більше можливостей для диверсифікації 

виробництва, вони в змозі розвивати нові для них галузі з раціональною концентрацією 
виробництва і тим самим усувати або істотно згладжувати протиріччя між диверсифікацією і 
спеціалізацією виробництва, досягати кращих результатів господарювання. Адже, такі 
підприємства мають більше фінансових ресурсів для започаткування нових виробництв. Це 
зменшує потребу в позичковому капіталі, а отже, і скорочує витрати на його залучення. 

Диверсифікація як суспільна форма організації виробництва може забезпечити 
підприємству ряд переваг [2].  

По-перше, вона є важливим засобом управління фінансовими ризиками. Якщо, 
корпоративне підприємство отримує переважну частку прибутку від реалізації якогось 
одного виду продукції, то погіршення кон’юнктури ринку по даній продукції або стихійного 
лиха може призвести до серйозних економічних втрат або навіть до банкрутства такого 
підприємства. В умовах диверсифікації виробництва втрати прибутку по одних галузях 
можуть бути компенсовані завдяки одержанню більшого прибутку від реалізації продукції 
інших галузей. У разі, коли такої компенсації не відбулося, що цілком ймовірно, економічні 
втрати по одній галузі не можуть істотно вплинути на фінансово-економічний стан 
підприємства, оскільки її питома вага в доходах перестає бути домінуючою. Тому 
корпоративні підприємства аграрного сектору з диверсифікованим виробництвом 
відзначаються вищою стійкістю економіки, особливо в умовах мінливого зовнішнього 
середовища і прояву кризових явищ: інфляції, неплатежів, низької платоспроможності 
населення тощо. 

По-друге, диверсифікація дає змогу таким підприємствам повніше використовувати 
свої матеріальні ресурси, землю та робочу силу і завдяки цьому пом’якшити сезонність 
виробництва, підвищити зайнятість працівників, отримати додатковий дохід від своєчасної і 
продуманої галузевої маневреності, швидше нарощувати обсяги виробництва тих видів 
продукції, на які є попит і формується прийнятна ціна, а також частково скорочувати 
виробництво інших видів продукції, по яких стала проявлятися несприятлива кон’юнктура 
ринку. Зрозуміло, що такий маневр спеціалізованим господарствам здійснювати набагато 
важче, бо їм потрібно започатковувати виробництво нове, а це вимагає значних коштів і 
тривалого часу. 

По-третє, диверсифікація корпоративних підприємств аграрного сектору, зокрема 
галузева вертикально інтегрована диверсифікація, дає змогу їм отримувати синергічний 
ефект і тим самим, за однакових інших умов, підвищувати ефективність виробництва. 
Одночасно диверсифікація несе підприємствам і певні загрози. Вона не завжди дає змогу 
використати переваги спеціалізованого виробництва, оскільки розвиток багатьох галузей 
розпорошує ресурси підприємства, а тому нерідко не вдається досягти по окремих з них 
раціональної концентрації. В результаті підприємство втрачає ефект масштабу виробництва. 
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ЛОГІСТИЧНО-МАРКЕТИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Проведено дослідження сутності логістичної стратегії промислових підприємств в контексті 

зміцнення фінансово-економічної безпеки, а також запропоновано модель реалізації даної стратегії. 
Запропоновано розглядати логістичні стратегії як визначальний чинник зміцнення фінансово-економічної 
безпеки підприємств. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм логістичного управління на 
промислових підприємствах. 

Ключові слова: управління підприємством, маркетингові технології, логістичний механізм, економічна 
безпека підприємства, ризики діяльності, маркетингова система. 

 

The research of logistic strategy of industrial enterprise essence in context of strengthening its financial and 
economic safety was conducted, and also the pattern of realization the given strategy was suggested. 

It was proposed to consider logistic strategies as determinative factor of strengthening the financial and 
economic safety of enterprises. The organizing and economic mechanism of logistic management on industrial 
enterprise was grounded. 

Key words: management of enterprise, marketing technology, logistic mechanism, economic safety of 
enterprise, risks of business, marketing system. 

 

У сучасних умовах, функціонування будь-якого підприємства та збереження його 
тривалої конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках неможливе без 
формування ефективної логістичної стратегії. Логістичні процеси є одними із 
найважливіших у механізмі формування фінансово-економічної безпеки підприємства, адже 
сучасна логістика передбачає розробку, організацію, управління і реалізацію ефективного та 
економічно вигідного руху об’єктів у системах створення вартості в рамках одного або 
декількох підприємств. Формування логістичної стратегії у механізмі фінансово-економічної 
безпеки у наш час не обмежуються окремими функціями підприємств, а стосується всіх 
аспектів і процесів системи створення доданої вартості. В процесі логістичного управління 
фінансово-економічною безпекою основну роль відіграє організаційно-економічний 
механізм застосування логістичних стратегій, яким притаманні високий рівень організації, 
системність, структурованість та керованість. 

Сьогодні використання сучасних концепцій управління логістикою з метою 
підвищення рівня фінансово-економічної безпеки підприємства і моделювання логістичних 
стратегій досліджено переважно іноземними науковцями, серед яких: Я. Вітковскі, 
Е. Ґолембська, Ч. Сковронек, М. Чєшельські, Дж. Койль, Х.–К. Пфоль, Т. Алєсінская. Серед 
українських авторів можна виділити публікації Є. Крикавського, Р. Ларіної, О. Тридіда, які 
основну увагу приділяють моделюванню логістичних стратегій промислових підприємств. 
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Метою статті є дослідження концептуальних засад логістично-маркетингової стратегії 
у механізмі фінансово-економічної безпеки підприємства, а також формування логістичних 
стратегій промислових підприємств у сучасних умовах господарювання. 

На сучасному етапі розвитку економіки України велика кількість вітчизняних 
підприємств знаходиться у кризовому стані. Тому перед всіма вітчизняними суб’єктами 
господарювання постає актуальне завдання – забезпечення належного рівня фінансово-
економічної безпеки підприємства з метою протидії загрозам зовнішнього та внутрішнього 
походження. 

Фінансово-економічна безпека підприємства – це такий стан підприємства, за якого 
досягається максимально ефективне управління фінансовими й іншими ресурсами, що дає 
можливість адекватно реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі та 
проектувати можливі загрози і реакцію на них, з метою забезпечення безкризового розвитку 
підприємства. Адже саме система управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства дозволяє вчасно розпізнавати загрози та розробляти заходи щодо їх подолання. 
Головною метою системи фінансово-економічної безпеки підприємства є досягнення 
максимальної стабільності його функціонування, а також створення основ для подальшого 
зростання його економічного стану. 

На практиці, механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 
можна розглядати як систему організаційних, фінансових та правових заходів, які мають на 
меті своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз фінансовій 
безпеці підприємства. Для ефективного забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства необхідний системний підхід, який передбачає формування механізму 
управління фінансово-економічною безпекою. Системний підхід до формування механізму 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства припускає, що необхідно 
враховувати всі умови його діяльності, а сам механізм повинен мати чітко окреслені 
елементи, схему їх дії і взаємодії. 

Будь-яке підприємство протягом своєї діяльності переживає низку фаз: нормальний 
стан, передкризовий стан та кризовий стан. На кожному з цих етапів розробляється 
відповідна логістична стратегія і використовуються відповідні їй тактичні заходи у 
господарській діяльності підприємства з метою його виживання [1]. 

Серед промислових підприємств лише одиниці мають добре напрацьовану логістичну 
стратегію діяльності, яка передбачає комплексне управління матеріальними та 
інформаційними потоками з урахуванням сучасних концепцій забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства. 

Логістична стратегія фірми направлена на оптимізацію фінансових ресурсів 
промислових підприємств при управлінні основними і супутніми потоками. Стратегічні цілі 
обґрунтовуються за допомогою одного або декількох ключових показників ефективності 
логістики. Логістична стратегія в системі фінансово-економічної безпеки може бути 
побудована на основі максимізації (мінімізації) одного або декількох ключових показників. 

Можна дати наступне визначення логістичної стратегії у системі забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства – це довгостроковий, якісно визначений 
напрямок розвитку логістики, що стосується форм і засобів її реалізації у фірмі, 
міжфункціональній і міжорганізаційній координації й інтеґрації, сформульоване вищим 
менеджментом компанії відповідно до корпоративних цілей та з метою підвищення рівня 
фінансово-економічної безпеки підприємства (рис. 1). 

Загалом можна говорити про різноманітність форм і умов стосовно рівня логістичного 
управління фінансово-економічною безпекою підприємства, що не дозволяє однозначно 
трактувати типи логістичних стратегій, однак їх можна диференціювати щодо вирішення 
базових логістичних проблем: стратегія інтеграції функцій і процесів; стратегія консолідації 
(транспорту, складів, запасів); стратегія зменшення, тобто ліквідації запасів; стратегія 
скорочення циклу: стратегія диференціації обслуговування клієнта; стратегія кооперації у 
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відносинах «постачальник-споживач»; логістичний outsourcing; стратегія логістичних 
інновацій. 

 
ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Задачі спрямовані на досягнення логістичної стратегії 
підприємства 

Тактичні дії Стратегічний план розвитку 
на ринку 

Поточні плани 
промислових підприємств 

Реалізація логістичних 
рішень з метою 

забезпечення ФЕБ 

Оперативний контроль Стратегічний контроль 

Реалізації логістичної стратегії і 
джерела її формування 

Стратегічні плани і джерела 
їх формування 

  
Рис. 1. Схема обґрунтування логістичної стратегії промислових підприємств 
 

Слід зазначити, що з позицій системного підходу логістична стратегія підприємства – 
це порівняно стійка сукупність ланок (структурних (функціональних) підрозділів 
промислових підприємств, постачальників, споживачів), взаємопов’язаних та об’єднаних 
єдиним інноваційно-логістичним процесом. Системний підхід до формування логістичної 
стратегії у системі фінансово-економічної безпеки господарюючого суб’єкта передбачає 
виконання двох обов’язкових умов: 

– логістична стратегія повинна пов’язуватися із іншими функціональними стратегіями 
та сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому і зовнішніх 
ринках; 

– вона повинні охоплювати всі сфери діяльності підприємства [2]. 
Відповідно, модель логістичної стратегії, спрямованої на підвищення рівня фінансово-

економічної безпеки підприємства, може мати вигляд (рис. 2). У даній схемі враховано вплив 
інновацій та їх застосування в практичній діяльності. Це стосується використання нових 
матеріально-технічних ресурсів, ефективного управління матеріальними, інформаційними, 
фінансовими потоками, використання надбань науково-дослідних інститутів у промисловості 
та їх взаємозв’язку. Для промислових підприємств господарчий ланцюжок «закупівля-
виробництвозбут» трансформується в ланцюжок «навантаження-перевезення-доставка» 
(інтеґрація функцій). При здійсненні процесів цього ланцюжка зміст відповідних робіт 
інтегрується так, щоб уможливити розподіл праці та ізольовану адміністративну діяльність, а 
також по-новому розподілити послідовність робіт [3]. 

Функціонування будь-якого підприємств залежить від вірно обраної логістичної 
стратегії в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки, яка становить комплексний, 
впорядкований та інтегрований процес, спрямований на ефективне використання фінансових 
та матеріально-технічних ресурсів. Основними логістичними стратегічними цілями 
промислових підприємств є проведення оптимізаційного процесу витрат матеріальних та 
інформаційних потоків. 

Основними характеристиками сучасної логістичної стратегії досліджуваних 
підприємств вважають наступні: узгодженість рішень усіх логістичних підсистем; 
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послідовність і комплексність дій різних часових періодів; реальність і еластичність планів 
[4]. 
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Рис. 2. Модель формування логістичної стратегії спрямованої на забезпечення 

фінансово-економічної безпеки промислових підприємств 
 

Елементами моделювання логістичної стратегії у системі фінансово-економічної 
безпеки є сукупність логістичних стратегічних рішень у сферах перебігу логістичних 
процесів закупівель, зберігання, транспортування і дистрибуції. Логістична стратегія має 
внутрішній вимір, охоплюючи реалізацію ефективних матеріальних та інформаційних 
потоків в межах промислових підприємств; а також зовнішній – це зв’язки з оточенням в 
реалізації закупівель і дистрибуції товарів [5]. 

Побудова логістичної стратегії у системі фінансово-економічної безпеки промислових 
підприємств відбувається у кілька етапів: стратегічний аналіз логістичної системи 
підприємства; проектування моделі логістичної стратегії з метою підвищення рівня 
фінансово-економічної безпеки підприємства; реалізація стратегічних рішень у контексті 
зміцнення фінансово-економічної безпеки; контроль за реалізацією стратегії. 

При моделюванні логістичних стратегій використовують такі критерії, як зменшення 
сукупних витрат, диференціація логістичного обслуговування клієнтів, інноваційність [6]. 
Інноваційність у моделюванні логістичних стратегій промислових підприємств проявляється 
у наступному: мінімізація сукупних логістичних витрат, максимізація доданої вартості при 
існуючих витратах, еластичність логістичної системи, тобто швидке її пристосування до змін 
в оточенні. 

Слід зазначити, що організаційно-економічний механізм логістичного управління 
фінансово-економічною безпекою підприємствами забезпечує потрібний набір послуг за 
максимально можливого зменшення асоційованих витрат, зумовлених виконанням 
логістичних операцій (рис. 3). 

Через це логістична політика розробляється з врахуванням двох факторів – бажаного 
рівня логістичного сервісу і мінімальної величини логістичних витрат на його досягнення, а 
мета логістичного управління полягає у встановленні балансу між цими двома складовими, 
вигідного як споживачу, так і генератору матеріального потоку. Це підводить нас до 
необхідності дати власне визначення сутності поняття «ефективність логістичної системи». 
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Рис. 3. Організаційно-економічний механізм логістичного управління 

підприємствами в контексті зміцнення їх фінансово-економічної безпеки 
 

Ефективність логістичної системи – це показник (або система показників), який 
характеризує рівень якості функціонування логістичної системи за заданого рівня загальних 
логістичних витрат. 

З точки зору споживача, який є кінцевою ланкою логістичного ланцюга, ефективність 
логістичної системи визначається рівнем якості обслуговування його замовлення. Зростаюча 
зацікавленість у підвищенні ефективності всього логістичного ланцюга висуває підвищені 
вимоги і до системи оціночних показників, яка у даному випадку повинна забезпечувати 
інтегральну оцінку логістичних процесів. 

Слід зазначити, що серед науковців немає єдиної думки щодо питання визначення 
ефективності функціонування логістичної системи. Найчастіше основним критерієм такої 
ефективності вважають мінімізацію логістичних витрат. Без сумніву, орієнтація на 
мінімізацію втрат є актуальною, але за умови досягнення необхідного рівня логістичного 
сервісу. Через це популярність набула багатокритеріальна оцінка ефективності 
функціонування логістичної системи. Найбільше розповсюдження отримали наступні 
критерії оцінки: витрати, задоволення споживачів, якість, час, активи. 

Підводячи підсумки проведеного дослідження слід зазначити, що логістична стратегія 
у системі фінансово-економічної безпеки промислових підприємств становить інструмент 
реалізації головної стратегії підприємства. Модель логістичної стратегії підприємств 
повинна становити функціональну програму діяльності, яка була б запорукою зміцнення 
конкурентоспроможності фірми. Основними складовими моделі логістичної стратегії 
промислових підприємств є ключові компетенції успіху фірми і сучасні концепції 
логістичного управління фінансово-економічною безпекою. Модель логістичної стратегії 
достатньо чітко відображає наявні економічні зв’язки промислових підприємств.  
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Подальші дослідження цієї тематики полягають в моделюванні логістичних стратегій 
промислових підприємств з метою підвищення рівня їх фінансово-економічної безпеки. Слід 
зазначити, що на практиці можна розглядати такі основні напрямки розвитку логістичних 
стратегій промислових підприємств: напрям договірних (традиційних) логістичних стратегій; 
логістичний outsourcing; напрям логістичного партнерства; напрям швидких циклів та 
інтеграції ланцюга поставок. 
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СТРАТЕГІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ФІРМИ 
 

У статті розглянуті поняття стратегії консультаційної фірми, стратегічного вибору, описані 
варіанти стратегій на кожному етапі стратегічного планування. 
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The article deals with concepts of consulting firm’s strategy, strategic choice, describes variants of strategies 
on each stage of strategic planning. 

Keywords: consulting firm, strategic planning, strategic choice, strategic development, marketing services, 
range of services, macro, strategic revision. 

 

В самому початку розвитку галузі консалтингових послуг в Україні першим фірмам 
було досить легко вести свою діяльність. Маючи значний незадоволений попит, фірми 
розвивались та з’являлись під виникаючі потреби клієнтів. Так продовжувалось досить 
довгий час. Проте з появою все більшої кількості фірм, стало недостатнім будувати свою 
стратегію лише на залученні нових клієнтів, бо такий підхід почав призводити до втрати 
частки ринку та виходу з нього. Тому з’явилася реальна потреба у виробленні та 
використанні нових стратегій розвитку, що і зумовлює актуальність обраної теми. 
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Такі дослідники, як Гр. Хулей, Дж. Сондерс, Н. Пірсі, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. О’Шонессі, 
В. Верба, Н. Шапран, В. Шапран, Л. Довгань, Т. Решетняк пропонують різноманітні стратегії 
розвитку консультаційних фірм для досягнення ними певних цілей на ринку. 

Однак адаптація запропонованих стратегій для використання в діяльності вітчизняних 
консалтингових підприємств є неефективною через недореформованість української 
економіки та поганого бізнес-середовища. Підприємствам, що не визначили для себе чіткої 
стратегії, буде важко виокремитися серед конкурентів і досягти вагомого комерційного 
успіху. 

Все більшого поширення набуває погляд на стратегічний розвиток як на корисний для 
консультаційної організації, хоча терміном «стратегія» користуються не завжди.  

Такий підхід обумовлений наступними змінами зовнішнього середовища:  
 стрімким розвитком управлінського консалтингу за останні 10 років; 
 збільшенням кількості консультантів з питань управління, що сприяло появі 

конкуренції у цій сфері; 
 орієнтацією консультаційних фірм на ринок та споживача, використанням 

агресивного маркетингу послуг.  
Таким чином, перед окремою консультаційною фірмою виникає проблема утримання 

своїх ринкових позицій, постійного перегляду ступеня своєї компетентності та відповідності 
набору послуг вимогам клієнтів.  

Змістом стратегічного планування є спрямування власних ресурсів підприємства, 
установи чи організації в ті галузі, які мають найбільший потенціал розвитку. 

Стратегія консультаційної фірми повинна охоплювати обидві сторони консультування 
– професійну та комерційну.  

Професійний аспект стратегічного розвитку консалтингової фірми включає:  
 професійний профіль консалтингової фірми; 
 професійне обличчя фірми:  
 унікальні методичні прийоми;  
 використання специфічної документації фірми;  
 користування спеціальними атрибутами;  
 рівень професійної культури;  
 імідж консультанта;  
 спілкування з клієнтами та міра участі у вирішенні проблем;  
 технічне лідерство фірми:  
 першість у галузі технології та управлінських методів;  
 відстеження нової інформації та пропонування її клієнтам; 
 види послуг, які надаватиме фірма:  
 лише управлінські;  
 технічні;  
 інформаційні;  
 визначення напрямків розширення своїх послуг.  

Наступним кроком розробки стратегії розвитку консалтингової фірми є визначення 
другого стратегічного параметру - ділової активності.  

Комерційний аспект стратегічного розвитку консалтингової фірми вимагає 
визначення:  

 мети бізнесу консультаційної фірми;  
 мети ділової стратегії:  
 забезпечення виживання;  
 утримання поточних ринкових позицій;  
 вибір темпів зростання (швидкого, повільного); 
 бажаного розміру доходів та прибутку;  
 міри фінансової стабільності та незалежності фірми.  
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Стратегія консалтингової фірми, розроблена згідно з двома аспектами її діяльності, 
призначена забезпечити подальший розвиток підприємства як професійної одиниці і 
ринкової структури. Практичний досвід ринкового існування окремих елітних 
інтелектуальних структур (наукових, мистецьких) підтверджує, що без зовнішньої підтримки 
фінансове самостійне життя такої одиниці може бути забезпечене лише відповідною 
грамотною стратегією, яка могла б примирити неринкову сутність системи з ринково 
підкореним середовищем. Консалтингова фірма, як інтелектуально спрямована структура, 
може називатися фірмою лише тоді, коли її професійна мета узгоджена і адекватна 
фінансовим цілям її діяльності.  

Стратегічний вибір консультаційної фірми стосується найважливіших сторін 
внутрішнього та ринкового існування підприємства:  

 визначення діапазону послуг;  
 визначення базових клієнтів;  
 визначення розміру та темпів зростання фірми;  
 взаємодія із конкурентним середовищем.  

Однак слід зазначити, що обрана стратегія консультування повинна коректуватися 
згідно з вимогами інноваційних процесів та змінами зовнішнього середовища. Тим більше, 
що консультаційна фірма у питаннях зміни ринків та продукції більш гнучка, ніж 
промислове підприємство. Чутливість фірми до диктату ринку обумовлена структурою 
персоналу, який включає спеціалістів з технічною, економічною та іншою освітою, а також 
різними профілями діяльності, що дозволить колективу завжди пристосовуватися до 
стратегічних змін.  

Основним блоком стратегії консалтингової фірми є визначення кола послуг 
консультаційної фірми, тобто її спеціалізації [3].  

Наприклад, якщо послуги поділяються за функціональними та предметними сферами 
втручання, то фірма, що обрала цю альтернативу, визначає свої послуги за наступною 
класифікацією:  

 фінанси;  
 маркетинг;  
 управління та організація виробництва;  
 загальне управління та інші.  

Це найбільш поширена класифікація, але й найбільш примітивна. Таке визначення 
власного асортименту послуг нічого не говорить клієнту про саму фірму, її консультантів та 
особливості їх професійних методологічних підходів. Для фірми така стратегія досить важка 
– можуть виникнути проблеми занадто широкого діапазону, який не під силу подолати 
дрібній фірмі.  

Якщо класифікація послуг відбувається за проблемним критерієм, то консультанти 
пропонують допомогу у вирішенні питань економії ресурсів, раціоналізації напрямку руху 
інформаційних потоків, виявленні можливості реструктуризації підприємства, зміни форми 
власності, об’єднанні та інше. 

Таким чином, пропонується вирішення конкретної проблеми з використанням 
процесу консультації та здійсненням необхідного супроводу (фінансового, юридичного, 
технологічного, організаційного і т. ін.) робочою групою консультантів. 

Якщо консультанти пропонують вирішення проблем клієнта власними унікальними 
методами, з використанням спеціальних підходів, моделей та систем управління, то 
консалтингова фірма може використовувати власні запатентовані авторські алгоритми 
розв’язання окремих питань. Доцільним є вибір моделі «співробітництво», що дозволяє 
діагностувати проблемне поле клієнта, адаптувати базову стандартизовану модель до 
специфіки клієнтської організації та застосувати окрему систему впровадження інновації з 
використанням тренінгових заходів та навчальної роботи з персоналом. До цього методу 
надання консалтингових послуг також можуть входити довгострокові взаємовідносини 
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консультанта та клієнта, засновані на підтримці запропонованої системи у робочому стані та 
забезпеченні зворотного зв’язку [1].  

Прикладом такої спеціалізації може бути надання консалтингових послуг з 
використанням комп’ютерних моделей та інших прикладних засобів, що застосовуються у 
прогнозуванні кон’юнктури, стратегічному плануванні та інших галузях [2]. 

Якщо у меморандумі консалтингової фірми зазначається опис методології 
консультування та ідентифікації проблем клієнта, то консультанти зосереджують увагу 
потенційних клієнтів не на змісті та результаті консультування, а на підходах до вирішення 
проблеми та можливості оволодіння клієнтом певними прийомами діагностики, аналізу та 
розробки альтернатив вирішення проблеми.  

Таким чином, фірма пропонує не саму послугу, а метод. Найбільш поширена остання 
спеціалізація серед консультантів процесу. Угода між консультантом і клієнтом потребує від 
клієнта згоди не лише з умовами консультанта стосовно співробітництва та гонорару, але й з 
методом консультування.  

Звичайно професійний консалтинг використовує комбіновані стратегії, які дають 
змогу консультантові процесу рекламувати одразу і проблемну сферу допомоги і метод 
вирішення проблеми.  

Перш за все, організація повинна визначити свій поточний ринковий сегмент. 
Споживча площина консалтингової фірми може бути розглянута з певних позицій, 
наприклад:  

 обслуговування підприємств будь-якого розміру (дрібні, середні, великі, дуже великі);  
 обслуговування об’єктів однієї або декількох галузей (транспорт, будівництво, 

енергетика та ін.);  
 обслуговування підприємств будь-якої форми власності (приватні, державні, змішані);  
 географічний поділ ринку;  
 обслуговування фірм з різним рівнем складності систем управління та інше.  

Окрім того, організація має визначити частку державних та суспільних організацій у її 
споживчому колі. Окремі консалтингові фірми розвинутих країн визначили частку 
державного клієнтського сектора у 20-30%. Консалтингові фірми українського ринку 
віддаватимуть перевагу державним підприємствам, що приватизуються, та опинилися у колі 
проблем, пов’язаних із зміною форми власності. І нарешті, дуже важливим є обмеження 
споживчого середовища організації. Час роботи на клієнта великої професійної фірми та 
окремого консультанта має бути різний. Угоди на велику суму скорочують час, що 
витрачається на маркетинг, але підвищують залежність фірми від даного клієнта.  

Розмір та темпи зростання консалтингової фірми цілком залежать від обсягів її ринку 
та спектра запропонованих послуг. Також, як відомо, загальна стратегія зростання має 
базуватися на внутрішніх ресурсах організації, враховуючи її перспективи та конкурентні 
переваги [6].  

Консультаційні фірми суттєво залежні від кадрової структури. Світовий досвід 
надання консультаційних послуг свідчить, що у багатьох випадках розмір консалтингової 
фірми стабілізується з метою збереження узгодженої команди спеціалістів, які здатні 
забезпечити професійний і ринковий ефект підприємству. Але дотримання такої стратегії має 
свої часові межі. Персонал старіє, його навички втрачають актуальність і надолуження знань 
у галузі новітньої управлінської науки потребує немалих витрат. У такій ситуації фірма може 
обмежити спектр своїх послуг такими, що потребують роботи досвідченого персоналу. Крім 
того, фірма може підтримувати необхідні розміри завдяки плинності кадрів нижчих 
посадових ступенів.  

Консалтингова фірма, що обирає стратегію зростання, обов’язково зіткнеться з 
проблемою наймання професіоналів. Ринок висококваліфікованих трудових ресурсів диктує 
певну політику пошуку та залучення кадрів. Фірма несе витрати, пов’язані з навчанням, 
стажуванням та залученням до роботи початківців. 
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Лише великі інтернаціональні компанії можуть вирішувати складну управлінську 
проблему самостійно, виходячи з власних ресурсів і не звертаючись за допомогою до колег.  

Консалтингові фірми середніх розмірів мусять укладати угоди з колегами для 
виконання окремих робіт у межах генеральної угоди з клієнтом.  

Стратегії взаємовідносин з колегами-конкурентами можуть бути зведені до наступних 
моделей:  

 стратегія відокремлення. Фірми виконують лише ті завдання, для яких достатньо їх 
власних ресурсів;  

 співробітництво з окремими спеціалістами. Фірма може укладати угоди із незалежним 
консультантом вузького профілю, або із спеціальними агенціями з вивчення ринку, 
юридичними конторами та інше;  

 угода про співробітництво на рівних умовах під час виконання складного 
багатоетапного завдання;  

 використання незалежними консультантами контактів із колегами, якщо цього 
вимагає високий рівень складності завдання.  
Найбільш популярною поведінкою фірм у конкурентному середовищі є використання 

послуг субпідрядників або залучення незалежних консультантів для роботи на неповний 
робочий день [5]. 

Головними етапами системного підходу до стратегічного управління консалтинговою 
фірмою є наступні: 

 стратегічна ревізія, або самодіагноз; 
 оцінка ринку консультаційних послуг; 
 оцінка конкурентів; 
 оцінка макросередовища; 
 стратегічне рішення; 
 контроль виконання.  

Перші чотири етапи відповідають підготовці стратегічного вибору, і лише п’ятий крок 
формує власне стратегію.  

1. Стратегічна ревізія включає оцінку фірмою свого стану у професії та бізнесі, 
попередніх успіхів та невдач. Ревізія має відбуватися за напрямками: 

самодіагноз ресурсів та можливостей;  
самооцінка іміджу.  
Самодіагноз ресурсів передбачає оцінку поточного, минулого та майбутнього їх 

стану.  
Самооцінка іміджу передбачає сприйняття її середовищем (потенційними та 

поточними клієнтами, органами державної влади, суспільством взагалі). Виходячи на ринок, 
консультант повинен враховувати, яку саме репутацію він має та чи не скомпрометовано 
його ім’я. Стратегічне опитування дає змогу з’ясувати настрій контактного середовища щодо 
його діяльності. 

2. Оцінка ринку власних консультаційних послуг включає оцінку як діючого, так і 
потенційного ринку.  

Дослідження діючого ринку концентруються на відношеннях між консультантом та 
його поточними клієнтами. Консультант має оцінити правильність вибору клієнтури, 
міцність зв’язків співробітництва, а також здатність продати клієнтам більшу кількість 
послуг.  

Вивчення потенційного ринку передбачає аналіз техніко-економічних характеристик 
та тенденцій розвитку даної галузі, організації бізнесу у галузі, детальної інформації 
стосовно суб’єктів і т. д.  

3. Оцінка конкурентів нової консалтингової фірми надає змогу з’ясувати профілі їх 
діяльності, стратегії розвитку, досягнення тощо. 

 4. Оцінка макросередовища має бути поширеною порівняно з оцінкою ринку послуг. 
На ринок консультування впливає певна сукупність факторів макросередовища:  
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 політичний клімат;  
 заохочувальна чи обмежувальна державна політика;  
 динамізм ділового кола;  
 локальні культурні цінності і традиції;  
 трудове законодавство та зв’язки між крупними підприємствами.  

5. Стратегічне рішення виноситься керівником фірми після діагностичної та 
аналітичної роботи. Але може статися, що отриманої інформації недостатньо для здійснення 
стратегічного вибору. У цьому випадку рішення необхідно відкласти. Можна також 
прийняти декілька альтернативних рішень з умовою, що лише одне з них зберігатиметься 
після з’ясування ситуації.  

6. Контроль виконання. Основні етапи системи стратегічного контролю: 
 визначення показників, за якими оцінюють реалізацію стратегії; 
 вимірювання та відстеження параметрів контролю. 
 порівняння реального стану параметрів контролю з бажаним для визначення рівня 

їхнього виконання. 
 оцінка результату, порівняння та прийняття рішення щодо його можливого 

коригування. 
Критерієм успішної реалізації стратегії є повне досягнення цілей або їхнє 

перевиконання [4]. 
Підведемо підсумки. Необхідність створення і використання стратегій розвитку 

консалтинговими підприємствами обумовлена наступними змінами зовнішнього 
середовища: 

 стрімким розвитком управлінського консалтингу за останні 10 років; 
 збільшенням кількості консультантів з питань управління, що сприяло появі 

конкуренції у цій сфері; 
 орієнтацією консультаційних фірм на ринок та споживача, використанням 

агресивного маркетингу послуг.  
Стратегія консультаційної фірми має дві сторони консультування – професійну та 

комерційну, та призначена забезпечити подальший розвиток підприємства як професійної 
одиниці і ринкової структури. 

Основним блоком стратегії є визначення спеціалізації консультаційної фірми, що 
буває наступною: 

 послуги поділяються за функціональними та предметними сферами втручання; 
 класифікація послуг відбувається за проблемним критерієм, то 
 консультанти пропонують вирішення проблем клієнта власними унікальними 

методами, з використанням спеціальних підходів, моделей та систем управління; 
 у меморандумі консалтингової фірми зазначається опис методології консультування 

та ідентифікації проблем клієнта. 
При аналізі базових клієнтів найголовнішим є визначення свого поточного ринкового 

сегменту, а також частки державних та суспільних організацій у її споживчому колі. 
Розмір та темпи зростання консалтингової фірми цілком залежать від обсягів її ринку 

та спектра запропонованих послуг. 
Консультаційні фірми суттєво залежна від кадрової структури. Обираючи стратегію 

зростання, підприємство обов’язково зіткнеться з проблемою наймання професіоналів. 
Фірми середніх розмірів мусять укладати угоди з колегами для виконання окремих робіт. 
Великі інтернаціональні компанії можуть вирішувати складну управлінську проблему 
самостійно, виходячи з власних ресурсів і не звертаючись за допомогою до колег. 

При системному підході до стратегічного управління консалтинговою фірмою перші 
чотири етапи відповідають підготовці стратегічного вибору, і лише п’ятий крок формує 
власне стратегію.  
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Критерієм успішної реалізації стратегії при проведенні стратегічного контролю є 
повне досягнення цілей або їхнє перевиконання. 
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Статья содержит авторское понимание сущности ценовой стратегии. Определен состав и дана 
характеристика целей, задач и факторов ценовой стратегии, предложен алгоритм ее формирования и 
показаны альтернативные варианты. 
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Значительное влияние на устойчивую деятельность масложировых предприятий 
оказывает наличие у них долгосрочной ценовой стратегии. 

Алгоритм формирования ценовой стратегии может состоять из пяти логических 
следующих этапов: 

1) формулировка целей ценообразования; 
2) общая ценовая стратегия; 
3) непосредственно ценовая стратегия; 
4) реализация ценовой стратегии; 
5) приспособление цен. 
Формулирование целей ценообразования связано с общими целями и задачами 

предприятия и отражает их. Так как у предприятия могут быть самые различные цели - 
выход на рынок, закрепление на нем, то и стратегий ценообразования может быть несколько. 

Обычно отмечают три основных цели ценообразования, ориентированные на сбыт, 
прибыль и существующее положение дел. 

В первом случае предприятие заинтересовано в росте продаж, максимизации доли на 
рынке, во втором - в максимизации прибыли, в третьем - в нейтрализации действий 
конкурентов, стабилизации цен. 
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Причины, по которым предприятие ориентируется на сбыт, заключаются в 
следующем: 

• заинтересованность в насыщении рынка или росте сбыта как важном шаге на пути 
к контролю над рынком; 

•  максимизация объема прибыли и готовность пойти на снижение дохода с единицы 
проданного товара для получения большей прибыли; 

• большой объем сбыта позволяет снижать объем относительных затрат. 
На втором этапе общая ценовая стратегия состоит в том, что решения по ценам 

согласовывается с целевым рынком предприятия, характером маркетинга в плане 
достижения ближайших и стратегических целей. Практически все решения по ценам 
увязываются в единую интегрированную систему, в которой предприятие стремится к 
динамичному сбалансированному решению. 

На третьем этапе непосредственную ценовую стратегию базируют на трех основных 
факторах маркетинга: издержках, спросе, конкуренции. 

На четвертом этапе осуществляется реализация ценовой стратегии. Этот этап 
включает в себя обширный комплекс взаимосвязанных между собой решений, к которым 
можно отнести следующие: 

1. Установление стандартных и меняющихся цен. Стандартные цены 
устанавливаются на сравнительно длительный отрезок времени. При изменении уровня 
издержек производства и обращения предприятия чаще изменяют размеры упаковки, массы 
товара при сохранении или росте цен, что значительно уменьшает психологическое 
травмирование значительной части покупателей. Переменными ценами предприятие 
реагирует на изменения в издержках и спросе потребителей (например, сезонные изменения 
цен). 

2. Использование единых и гибких цен. Они устанавливаются для всех потребителей 
товаров. При гибких ценах их величина меняется в зависимости от способностей 
покупателей торговаться или их покупательской возможности. 

3. Применение концепции взаимосвязи цены и качества. Она основана на том, что 
товар более высокого качества обычно стоит дороже. Однако это далеко не всегда имеет 
место. 

4. Использование концепции ценового лидерства. Предприятие лидирует в области 
самых низких цен на определенный вид товара, что повышает интерес покупателей не только 
к ключевой позиции товара в данной ассортиментной группе, но и продукции предприятия в 
целом. 

5. Установление цен на массовые (оптовые) закупки. 
6. Использование практики ценовых линий - применение диапазона цен, где каждая 

цена отражает определенный уровень качества для различных видов товаров. 
На пятом этапе осуществляется приспособление цен. Цена требует определенной ее 

«настройки» в унисон со сложившейся конъюнктурой - изменением издержек, 
конкуренцией, таможенными тарифами и т.п. Приспособление цен обычно 
предусматривается в прейскурантах в виде различных оговорок производителя, наценок, 
надбавок, скидок, компенсаций. Это обеспечивает максимальную адаптивность цены. 

Цели стратегии ценообразования достигаются обычно с помощью реализации 
подцелей (задач), ориентированных на выживание, максимализацию текущей прибыли, 
выручки или объема продаж (рис. 1). 

При разработке ценовой стратегии принимаются во внимание многие факторы, из 
которых особо следует отметить следующие: 

- место цены среди других факторов конкурентной борьбы; 
- наиболее рациональны (обоснованные) методы расчета цен; 
- выбор стратегии лидерства или следования предприятия в рамках существующих 

цен; 
- выбор ценовой стратегии в области новых цен; 
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- возможность использования базисных цен на рынках разных регионов; 
- возможность расчета отношения "затраты/прибыль" и сравнения этого показателя с 

аналогичным показателем конкурентов; 
- наличие ограничений в регионах на продажу данной продукции, уровень цен, 

прибыль. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Задачи ценообразования 
Факторы ценовой стратегии тесно связаны с факторами, которые непосредственно 

влияют на величину устанавливаемых цен. К ним относятся: 
1) затраты производства – чем они ниже, тем больший диапазон изменения цен может 

быть допущен на рынке; 
2) цены конкурентов – чем они ниже, тем труднее проникать на рынок; 
3) величина спроса; 
4) транспортные затраты; 
5) надбавки и скидки в пользу посредников; 
6) налоги, сборы, обязательные платежи; 
7) реклама и другие элементы стимулирования продаж. 
Учесть все факторы, влияющие на уровень цен, всего ассортимента производимых и 

продаваемых товаров на разных рынках, задача сложная. Один из вариантов 
многочисленных факторов, влияющих на уровень цены, показан на рис. 2. 

Ценовая стратегия является одной из составляющих маркетинговой стратегии и 
должна быть направлена на достижение стратегических целей предприятия, таких как 
проникновение на новый рынок, расширение существующего рынка, разработка новых 
видов продукции. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень цены 

 

При выводе товара на рынок, предприятие выбирает, как правило, одну из следующих 
ценовых стратегий: «снятие сливок», проникновения (внедрения) на рынок, психологической 
цены, следований за лидером, нейтральную, престижной цены, скользящей цены, 
долговременной цены, цены потребительского сегмента рынка, гибкой цены, 
преимущественной цены, экспортно-импортной цены. 

Выбор одной из перечисленных стратегий осуществляет руководство предприятия в 
зависимости от ряда факторов: 

 скорости внедрения на рынок нового товара;  
 доли рынка сбыта, контролируемого данным предприятием; 
 характеристики реализуемого товара (степень новизны, взаимозаменяемость с 

другими товарами и т.д.);  
 периода окупаемости инвестиций (капитальных вложений); 
 конкретных условий рынка (степени монополизации, ценовой эластичности спроса, 

круга потребителей); 
 положения предприятия в соответствующей отрасли (финансовое положение, связи с 

другими производителями и т.п.). 
 

Литература: 
1.Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике. –М.: Дело и Сервис, 2002. -256с. 
2.Афонин И.В. Управлением развитием предприятия: стратеги, менеджмент, инновации, цены. –М.: Дело, 

2002. -380с. 
3.Балабанова Л.В., Мажинский Р.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства. Монография. –
Донецк: ДонДУЕТ, 2005. -153с. 

4.Балацкий Е. Ценовые стратегии фирм в условиях фискального давления// МЭиМО, 1998, № 9. –С.67-77. 



 357

5.Воскобойник Ю.П. Функционирование ценового механизма в современных условиях развития аграрного 
рынка// Экономика АПК, 2012, № 1. –С.185 – 189. 

6.Дойль П. Маркетинг, менеджмент и стратегии. Пер. с англ. – Спб. Питер, 2003. – 544с. 
7.Матанцев А.И. Стратегия, тактика и практика маркетинга. – М.: Юристъ, 2002. - 378с. 
8.Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Стратегия и тактика ценообразования: руководство для принятия решений, 
приносящих прибыль. – Спб.:Питер. 2001. -543с. 

9.Справочник по ценообразованию/ Составители: Матлин А.М., Ольховой В.Г., Рудин А.Н., Торбин В.И.; 
Под ред. Глушкова Н.Т. – М.: Экономика, 1985. - 400с. 

10.Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. Уч-к. Спб.:Питер, 2003. -288с. 
11.Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. Уч. пос. – М.: Филинъ, 1998. -448с. 
12.Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення. – К.: Кондор, 2003. -214с. 
13.Юровский Б. Как правильно определить цену: Экономические основы, ценообразование и маркетинг// 

Сборник «Энциклопедия бухгалтера и экономиста». – Харьков: Консульт, 2008. № 8 (182). -108с. 
 

Cherkasov V.I. 
Ph.D. in Economical Sciences, Associate Professor, 

Kharkov national economic university of  the name of  Semion Kuznets, Kharkov,Ukraine 
 

INTERACTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 
ENTERPRISES IN THE PROCESS OF ECONOMICAL GLOBALIZATION 

 

Черкасов В.І. 
к.е.н., доцент, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна 
 

ІНТЕРАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В 
ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

The topic is devoted  to results of research of interaction of driving forces of innovative development of national 
economic: culture, authority, market, safety; is well-founded rationalizing   of  using interactive management  in order to 
provide national enterprises  efficiency in their activity in the process of economical globalization.   

 
Key words: interactive management, innovative development, economical globalization, culture, efficiency. 
 

Стаття присвячена результатам дослідження взаємодії провідних сил інноваційного розвитку національної 
економіки: культура, влада, ринок, безпека; обґрунтована раціональність використання методів інтерактивного 
менеджменту з метою забезпечення діяльності вітчизняних підприємств у процесі глобалізації економіки. 
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ефективність 
 

Вступ. Аналіз процесу реформування економіки України показує, що для її виходу з 
кризи та забезпечення імпульсу інноваційного розвитку вітчизняних підприємств недостатньо 
тільки ринкових перетворень на макроекономічному рівні. Досвід ефективних фірм, які  є  
локомотивами сильних національних економік, доводить, що їх успіх значною мірою базується 
на грамотному підході до питань постійного удосконалення  операційної системи. Саме в 
операційних системах інноваційних підприємств при наявності якісної управлінської 
надбудови здійснюється безпосередній процес ефективного перетворення сировини у  
продукт високої  якості шляхом з’єднання  робочої сили, знарядь виробництва та предметів 
праці.  

Проблема, на  розв’язання  якої спрямовано дане наукове дослідження, полягає у 
наступному: є ризик, що саме у сфері виробництва засобів виробництва, яка має бути 
джерелом оздоровлення національної економіки, будуть і далі погіршуватися умови для 
конкурентоспроможного позиціювання вітчизняних підприємств не тільки на зовнішніх, але 
й на внутрішніх ринках. Іноземні фірми зі своїми товарами та послугами активно 
просуваються на територію України, внаслідок чого загострюється конкуренція на її ринках, 
які швидко перетворюються у міжнародні і набувають рис складових світового ринку для 
реалізації інтересів розвинутих в економічному відношенні країн.  Розвиток такого 



 358

негативного процесу не можна допустити. Тому вчені, спеціалісти, представники органів 
державної влади нашої країни  мають сфокусувати увагу на цій проблемі та забезпечити 
взаємну відповідність двох нерозривно пов’язаних сторін суспільного виробництва: 
продуктивних сил та виробничих відносин. Розв’язати цю проблему допоможе   теорія 
інтерактивної економіки, розробка якої започаткована автором даної статті.  

Мета даного наукового дослідження – на основі теорії інтерактивної економіки 
здійснити методичне забезпечення процесу проектування систем  управління інноваційним 
розвитком вітчизняних підприємств в умовах глобальної економіки. 

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 
Науковий інтерес до проблем інноваційного розвитку господарських організацій 

виник у середині минулого століття [1]. У 50-і роки та до середини 60-х  домінувала модель 
«технологічного поштовху» (technology push, science push). Починаючі з другої половини 60-
х років отримала широке застосування лінійна модель «ринкового тяжіння» інновацій 
(market pull, need pull). У 70-і роки XX століття були розроблені лінійні моделі 1G, 2G, які 
стали розглядатися лише як окремі випадки більш загального процесу, коли взаємодіють 
наука, технологія й ринок. Дослідження авторів цих моделей: К. Фрімена (C. Freeman), А. 
Хорслі (A. Horsley), А. Джервіса (A.B. Jervis), Д. Таунсенда (J. Townsend), Д. Мовері 
(D.C.Mowery) підтвердили важливість маркетингових, ринкових і технічних чинників для 
успішної інновації. Тому виникла необхідність у застосуванні нових нелінійних моделей 
інноваційного процесу. Наприклад, англійський економіст Рой Росвелл (R.Rothwell)  
запропонував ще три моделі інноваційного процесу: поєднану модель (3G), інтегровану 
модель (4G), модель стратегічних мереж (5G), які відповідають різним етапам розвитку 
економік капіталістичних країн [2].  Ще однією загальновизнаною моделлю процесу 
нововведення є ланцюгова модель (chain-link model) Клайна-Розенберга (S.J. Kline, N. 
Rosenberg) [3]. Інноваційний процесс згідно з цими  моделями є  не лише 
міжфункціональним, але також носить мультиінституціональний, мережевий характер. Як 
відзначає Ф. Котлер, розробка нового товару найбільш ефективна в тих випадках, коли із 
самого початку має місце тісна співпраця відділів досліджень і розробок з технічним, 
виробничим, маркетинговим і фінансовим підрозділами компанії [4]. Процес відбору і 
перетворення ідей в кінцевий продукт (інноваційний процес) може бути також 
проілюстрований моделлю типу «Лійка», розробленою Стівеном Уйлрайтом (S.C. 
Wheelwright) і Кимом Кларком (K.B. Clark) [5]. Модель описує процес руху від великої 
кількості незрілих ідей до обмеженої кількості перспективних варіантів продукції. 
Американський вчений, засновник і президент Інституту розробки продукції Роберт Купер 
(R.G. Cooper) також концентрується на відборі (скринінгу) ідей. У так званій моделі 
«Ворота» (Stage-Gate Model) основну увагу він концентрує на процесі ухвалення рішення. 

Необхідно відмітити, що за останню чверть століття  процес нововведення значно 
еволюціонував і сьогодні має складний багатоаспектний характер. Внаслідок 
інтернаціоналізації для будь-якого бізнесу стає максимально доступним глобальний бізнес-
сервіс [6]. З розвитком і поглибленням взаємозв’язків і взаємозалежності між країнами, 
посиленням міжнародного характеру господарської діяльності значною мірою пов’язані і 
сучасні тенденції світового менеджменту [7]. 

Результати дослідження, що наведено в даній статті показали наступне: джерелами  
інновації є не тільки потреби ринку,  наукові дослідження,  існуючі знання та досвід, але й 
вимоги сил культури, влади, безпеки в масштабах світової економіки, в кожній країні, на 
різних рівнях управління господарськими організаціями, а головне, безпосередньо у сфері 
виробництва матеріальних і духовних благ.  Виробнича необхідність  істотного 
удосконалення  моделей інноваційних процесів є причиною інтенсифікації створення 
теоретико - методологічного підґрунтя для успішного проведення на кожному вітчизняному 
підприємстві організаційно-технологічної та соціально-психологічної реструктуризації 
операційних систем за концепцією інтерактивного управління інноваційним розвитком 
національної економіки. 
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2.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Насамперед, необхідно звернути увагу на таке положення теорії інтерактивної 

економіки: рушійними силами інноваційного розвитку господарських організацій та 
національної економіки  є  культура, влада, ринок, безпека (КВРБ), які постійно взаємодіють. 
При цьому треба враховувати наступне: причини, що гальмують розвиток економіки треба 
шукати не тільки саме в цій сфері, але й в інших загальнолюдських сферах:  гуманітарній, 
духовній, соціальній, політичній. 

Творча взаємодія сил КВРБ у сфері економіки є основною причиною появи 
сприятливих умов для виконання закону обов’язкової відповідності виробничих відносин 
характеру продуктивних сил. Виконання цього закону є необхідною умовою для істотного 
підвищення продуктивності праці та забезпечення ефективності діяльності підприємств в 
процесі глобалізації економіки.  

Закономірність безперервного підвищення якості взаємодії  сил  КВРБ обумовлена 
тим, що вони формуються об’єктивно в умовах систематичного повторення суттєвих зв’язків 
та причино-наслідкових залежностей між учасниками економічних процесів та глобальним 
бізнес-середовищем. 

Теорія інтерактивної економіки розглядає інтерес як найбільш суттєву спонукальну 
причину дій учасників економічного процесу: людини (підприємця, працівника 
підприємства, покупця продукції), господарської організації, держави, суспільства. 
Необхідність реалізації інтересу спрямовує діяльність людей не тільки на задоволення нужд 
та потреб через обмін, але і на забезпечення сприятливих умов для толерантних відносин у 
сфері виробництва продукції та бізнесу, на дбайливе відношення до природи.  

Коли у центрі уваги менеджменту знаходиться людина, його особиста  гідність, 
визнання заслуг, максимальне використання його потенціалу, то таке управління бізнесом є 
сучасним, моральним, етично коректним. Визначення потреб людини, його спонука до дій в 
інтересах виробництва є основною умовами інноваційного розвитку підприємств і, як 
наслідок, національної економіки.   

Об’єктивний  процес глобалізації економіки вимогає докорінних змін форм та методів 
виробництва. У зв’язку з новими явищами у сфері створення матеріальних та нематеріальних 
благ вводиться поняття «глобальне виробництво». Національна виробнича система, 
елементами якої є підприємства (господарські організації), становить складову більш 
загальної системи – системи глобального виробництва.   Для глибокого розуміння сутності 
та змісту цього поняття треба відмітити наступне: Найбільш істотними рисами глобального 
виробництва є поглиблення світового розподілу праці та підвищення важливості дотримання 
принципів ефективної організації виробництва: спеціалізації, безперервності, 
пропорційності. Ведучим серед них є принцип спеціалізації, що відповідає вимогам 
основного закону економіки – закону економії часу. Навіть кібернетичний закон розвитку 
систем будь-якої  природи – закон   необхідного  різноманіття і такі стратегії діяльності 
господарських організацій як диференціація та диверсифікація не суперечать необхідності  і 
можливості додержання цього принципу. 

Джерелами рушійних сил інноваційного розвитку економіки – КВРБ є діяльність 
конкурентоздатних людей,  організацій, країн і  дія природних процесів. З цього приводу є 
сенс сформулювати наступну думку: саме труд (цілеспрямована діяльність) є місією 
людства, яке є складовою частиною великої адаптивної (органічної) системи – природи.  

Результатом діяльності організацій є товари, цінність яких істотно підвищується 
завдяки позитивному впливу рушійних сил економіки – КВРБ  на процеси виробництва 
продукції та їх розподілу. Кожна ефективна організація, згідно з положеннями інтерактивної 
економіки, робить свій внесок у процес перетворення  КВРБ у (КВРБ)’ через підвищення 
загальної культури та субкультур: організаційної, корпоративної, культури праці, 
технологічної культури, інноваційно-інвестиційної культури, якості влади, ефективності 
ринкових відносин, рівня безпеки у сфері своєї діяльності. Таким чином організація сприяє 
розвитку окремих людей, удосконаленню суспільства та створенню гармонії його взаємодії з 
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природою. Цей внесок позначено у відповідній формулі наступним чином: (КВРБ)*. Для 
пояснення сутності такого явища  можна навести наступну математичну формулу: 

Д, (КВРБ) – Т,  (КВРБ)*  – Д’, (КВРБ)’ 
Процес взаємодії сил культури, влади, ринку, безпеки та його результат створюють 

енергію, яка часто є невідчутною, але вона існує та істотно впливає на цінність товару, на 
якість життєдіяльності виробників та покупців. Сили КВРБ є нематеріальними ресурсами, 
які разом з матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами  використовуються для 
забезпечення успішної діяльності господарських організацій. Категорії ресурсів Д, Т, (КВРБ) 
впливають одна на іншу, взаємно збільшуючи свою цінність.  

Успішний підприємець, який разом з ефективними керівниками, спеціалістами та 
робітниками здатен раціонально використовувати сили культури, влади, ринку, безпеки та 
забезпечувати їх ефективну взаємодією у сфері інноваційної діяльності організації, посуті  є 
необхідною  продуктивною силою і тому створює істотну частину  доданої вартості.  

Згідно з теорією інтерактивної економіки прибуток (р) – це функція постійного (с), 
змінного (v) та інтелектуального капіталу (i), який в значній мірі формується під впливом 
раціональної взаємодії рушійних сил інноваційного розвитку економіки: культури, влади, 
ринку, безпеки,  також розуміння тенденцій підвищення ефективності продуктивних сил. На 
основі цього положення можна навести наступну формулу: 

  р=f [(c+v) + і].  
Саме це положення є науковим обґрунтуванням об’єктивної необхідності у підтримці 

толерантних відносини між усіма учасниками процесу створення та споживання товарів: між 
вченими,  представниками  міжнародних економічних організацій, органів державної та 
місцевої влади, організацій ринкової інфраструктури, партнерами по бізнесу, конкурентами, 
покупцями, менеджерами, спеціалістами, робітниками, покупцями.  

3. АРХІТЕКТОНИКА ІНТЕРАКТИВНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 Архітектоніка інтерактивної моделі інноваційних процесів передбачає створення 

оптимальних умов для забезпечення ефективної взаємодії  механізмів управління 
організаційною культурою,  владою, ринком,  безпекою в системі менеджменту 
підприємства. Критерієм оптимальності є мінімізація витрат, пов’язаних з управлінням 
виробництвом та збутом  конкурентоспроможної продукції з метою максимізації прибутку 
при дотриманні обґрунтованих обмежень у сфері глобального виробництва та на світовому 
ринку.  

Інтерактивна модель інноваційних процесів розроблена на основі положень теорії 
інтерактивної економіки, що наведено у другому розділі даної статті. Ця модель не відкидає, 
а сприймає усе позитивне, що є у відомих моделей та може бути використано у сучасних 
умовах глобалізації економіки . При цьому треба відмітити, що запропонована модель має 
істотні особливості, які розглянуто нижче за текстом.    

Вплив влади держави, та менеджменту, а також авторитету міжнародних організацій 
на економіку кожного підприємства є процесами відносно самостійними і в той же час 
органічно взаємозв’язаними. Кожний з цих процесів  не є функціями централізованого 
управління, а має ознаки дій модератора.  Роль держави в сучасних умовах загострення 
міжнародної конкуренції не послаблюється, а посилюється, але при цьому застосовуються 
переважно  не адміністративні, а економічні методи впливу на суб’єктів господарювання. 
Велике значення для інноваційного розвитку вітчизняних підприємств має підвищення 
ефективності державного регулювання діяльності у сфері трансферу технологій [8]. Тому 
системи державного регулювання діяльності  підприємства та впливу міжнародних 
організацій на його економіку  посідають «верхній ярус», а система інтерактивного 
менеджменту – «нижній ярус» у моделі сучасного механізму глобального ринку. Між цими 
ярусами за концепцією інтерактивного управління інноваційним розвитком підприємства 
постійно підтримується прямий та зворотний зв'язок. 

Інтерактивний менеджмент є керуючою підсистемою господарської організації, яка 
розглядається як система. Керована підсистема включає підрозділи та робочі місця для  
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безпосереднього виробництва новітньої продукції та її розподілу, а також для 
функціонування відповідної інфраструктури.  

В  процесі розробки  інтерактивної моделі застосовано основні положення клітинної 
теорії організації виробництва та мнемонічні прийоми   для чіткого уявлення сутності та 
змісту системи управління інноваційним розвитком господарських організацій, а також для 
створення штучних асоціацій, які допоможуть повністю комп’ютеризувати цю систему.  

Запропонована модель інноваційного розвитку організації, яка отримала назву 
«реактор»,  може бути зображена у вигляді трьохмірної організаційної блок-схеми – 
мнемонічного кубу, який складається з певних клітин. Сукупність елементів (клітин) 
господарської організації є найбільш  загальною основою її структури, а тому і структури 
мнемонічного кубу.     

 Кожна з проекцій цього кубу є певною матрицею: 
фронтальна проекція – матриця «три організаційних рівні інтерактивного менеджменту 

(топ-, мідл-, лоуе), на кожному з яких показані певні функціональні області (шари моделі 
«реактор») / чотири підсистеми системи  інтерактивного менеджменту (за аналогією 
стрижнів цієї моделі): 1) аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища організації, 2) 
планування діяльності організації, 3) сполучні процеси: інформаційно-комунікаційні, 
процеси прийняття рішень, математичне моделювання, 4) соціально-психологічні аспекти 
інтерактивного менеджменту»; 

профільна проекція – матриця «організаційні рівні інтерактивного менеджменту з 
відповідними функціональними областями (шарами) / стратегічний, тактичний, оперативний 
режими управління відповідно на кожному організаційному рівні з урахуванням стадій 
життєвого циклу товарів (бізнесу, організації)»;  

проекція «план» (вид з верху) – матриця  «стратегічний, тактичний, оперативний 
режими управління /чотири підсистеми  системи інтерактивного менеджменту». 

 Кожний елемент системи «господарська  організація» генерує імпульси 
інноваційного розвитку цієї системи. Окремо взята клітина розглядається як система, що 
складається з двох підсистем: керованої та керуючої. Елементами керованої підсистеми є: 
знаряддя виробництва, предмети праці, робоча сила для виконання певної операції. 
Елементами керуючої підсистеми є рушійні сили інноваційного розвитку організації КВРБ, 
які взаємодіють і тому здатні забезпечити сприятливі умови для ефективного використання 
продуктивних сил.  

Клітинна теорія організації виробництва доводить, використовуючи при цьому 
мнемонічні прийоми, об’єктивну  наявність нервової системи (nerve – нерв, сила, енергія) у 
будь-якій  господарській  організації. Уся сукупність каналів, які проводять сили КВРБ  
розглядається як нервова система організації. 

 Сили КВРБ наскрізно проходять через усі рівні менеджменту, підрозділи організації 
та робочі місця її працівників. Саме ці сили мають здатність за принципом прямих і 
зворотних зв’язків виконувати роль провідників політики кожної господарської організації  
як найважливішого інструменту реалізації стратегії інноваційного розвитку національної 
економіки.   

Теоретичне та практичне значення наведеної інтерактивної моделі полягає в тому, що 
вона має здатність безперервно самовдосконалюватися та забезпечувати інноваційний 
розвиток підприємств шляхом використання досягнень науки й техніки, позитивного 
вітчизняного та світового досвіду управління процесами виробництва та розподілу 
конкурентоспроможної продукції.  

Висновки. Запропонована модель інноваційних процесів, яка отримала назву 
«реактор», відтворює методи накопичення та використання великої енергії для здійснення 
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств та національної економіки шляхом 
забезпечення раціональної взаємодії сил культури, влади, ринку, безпеки, які формуються в 
усіх загальнолюдських сферах та створюють позитивний кумулятивний ефект у сфері 
виробництва конкурентоспроможної продукції.   
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Глобальний менеджмент, що формується на основі положень теорії інтерактивної 
економіки, набуває характерних рис системи швидкого реагування на слабкі сигнали 
наближення кризових ситуацій та розвиває здатність вчасно реалізовувати науково 
обґрунтовані стратегії інноваційного розвитку кожного підприємства в процесі його 
інтеграції до світової системи розподілу праці. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПОРОГОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ 

 

 В статті надаються рекомендації щодо оцінювання рівня економічної безпеки сучасних підприємств 
за допомогою визначення порогових значень показників діяльності підприємства . Встановлено, що критерієм 
економічної безпеки є здатність підприємства опиратися впливу внутрішніх та зовнішніх загроз в умовах 
нестабільного ринкового середовища. Запропоновано п’ять рівнів компонент економічної безпеки 
підприємства: небезпечний, кризовий, передкризовий, нормальний та рівень економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: рівень економічної безпеки, оцінювання, підприємство, порогові значення показників. 
 

In the article recommendations for evaluation of economic security of modern enterprises by determining 
threshold values of the enterprise. Was found that the criterion of economic security is the ability of companies to resist 
the influence of internal and external threats in an uncertain market environment. A component of the five levels of 
economic security: dangerous, crisis, pre-crisis, normal and level of economic security. 

Keywords: level of economic security, evaluation, enterprise indexes thresholds. 
 

Діяльність підприємства як складної соціально-економічної системи повинна 
ґрунтуватися на принципах економічної безпеки його розвитку.  Виготовляючи власну 
продукцію, суб’єкти підприємницької діяльності для отримання прибутку нераціонально 
використовують існуючі ресурси, завдаючи шкоду власному виробництву та навколишньому 
середовищу. Підприємство має втілювати потреби безпечності, акумулюючи в своїй 
діяльності екологічні, економічні й соціальні аспекти. Отже, критерієм економічної безпеки 
є здатність підприємства опиратися впливу внутрішніх та зовнішніх загроз в умовах 
нестабільного ринкового середовища, використовуючи при цьому ресурси максимально 
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ефективно та забезпечуючи цілісність, безпечність умов праці та поступальний всебічний 
розвиток всіх компонент  діяльності підприємства. 

Створення і впровадження індикаторів економічної безпеки підприємства (далі - ЕБ) 
має превентивну функцію у недопущенні переходу підприємства у загрозливий стан ЕБ. 
Вказані індикатори дозволяють своєчасно виявляти ознаки істотних відхилень від 
нормального стану ЕБ (шкала ЕБ). Нами пропонується оцінювати рівень ЕБ підприємства, 
використовуючи дев'ять груп індикаторів для кожної компоненти ЕБ (табл. 1). 

Таблиця 1 
Індикатори оцінювання економічної безпеки підприємства (запропоновано автором) 

Компонента Індикатори 

Операційна 
Конкурентоспроможність  
Ефективність виробничих ресурсів 
Якість продукції 

Фінансова 
Фінансова свобода підприємства  
Свобода бізнесу 
Банкрутство  

Інтелектуальна 
Науково-технічні можливості підприємства 
Наявність патентів 
Підвищення кваліфікації персоналу 

Кадрова 

Якість працівників (грамотність, освіта) 
 Здоров’я працівників 
Добробут працівників 
Соціальний захист працівників  

Правова 
Юридичне забезпечення діяльності підприємства 
Договірна робота 
Взаємовідносини з контролюючими органами 

Інформаційна 
Захист конфіденційної інформації 
Ділова розвідка 
Інформаційно-аналітична робота 

Інноваційна 
 
 

Здатність до створення інновацій 
Обсяг інноваційної продукції 
Ефективність від впровадження інновацій 

Силова 

Протидія рейдерству 
Безпека персоналу 
Безпека керівництва 
Система охорони приміщень та будівель 

Екологічна  

Безпека життєдіяльності 
Умови праці на підприємстві 
Навантаження на навколишнє середовище  
Забруднення повітря  в приміщеннях 

 

Нами пропонується розглядати п’ять рівнів компонент економічної безпеки 
підприємства: небезпечний, кризовий, передкризовий, нормальний та рівень економічної 
безпеки підприємства. 

Для небезпечного рівня економічної безпеки підприємства є характерним: 1) 
функціонування підприємства є незадовільним; 2) підприємство є неплатоспроможним 
(визнано в судовому порядку банкрутом); 3) порушені порогові значення всіх показників 
діяльності підприємства. 

Наявність кризового рівня ЕБ  характеризує підприємство, у якого: 1) порушені 
порогові значення основної частини показників; 2) різко знижуються показники у 
визначених часових інтервалах; 3) відбуваються тимчасові зупинки  виробничого процесу, 
що виражається станом, близьким до стану банкрутства; 4) низька продуктивності праці та 
висока плинність кваліфікованих кадрів; 5) відбувається порушення правил, норм і 
нормативів охорони навколишнього природного середовища. 

Для передкризового рівня ЕБ характерно: 1) хоча б один з основних показників 
порушив порогові значення; 2) кадрова політика характеризується нестабільністю; 3) поява 
негативних явищ в господарській діяльності підприємства, зменшення доходів та збільшення 
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витрат; 4) прийняття необґрунтованих управлінських рішень; 5) невідповідність між 
стратегічними цілями та обраними стратегіями розвитку. 

Нормальний рівень ЕБ машинобудівного підприємства свідчить про таке: 1) наявність 
середньостатистичних галузевих показників оцінювання компонент ЕБ підприємства; 2) 
наявна система матеріального та соціального заохочення працівників сприяє стабільній 
діяльності підприємства ; 3) підприємство вибірково враховує правила, норми і нормативи 
щодо охорони навколишнього середовища; 4) підприємство є платоспроможним і майже не 
має заборгованостей перед кредиторами. 

Наявність стану «економічна безпека» характеризує  підприємство, у якого: 1) 
встановлена збалансована рівновага за всіма показниками оцінювання ЕБ підприємства, при 
якому відбувається максимально ефективне використанні всіх наявних ресурсів, отриманні 
прибутку від реалізації продукції, внаслідок чого стає можливим не тільки покриття 
виробничих витрат але і розширення, оновлення виробництва, впровадження інноваційних 
розробок, і, як наслідок, зміцнення позицій підприємства на ринку машинобудівної 
продукції; 2) наявна стабільна кадрову політику та достатній  рівень оплати праці; 3) 
відбувається врахування правил, норм і нормативів охорони навколишнього природного 
середовища, діючих у машинобудівній галузі. 

Відповідно до кожного рівня компонент економічної безпеки підприємства нами 
пропонується визначати порогові значення показників оцінювання, використовуючи даний 
алгоритм: 

- по-перше, сформувати сукупність даних вхідної інформації (показників оцінювання 
операційної, фінансової, інноваційної, інтелектуальної,  кадрової, правової, інформаційної, 
силової та екологічної компонент). В даному випадку просторовий аспект відображатиме 
тенденції зміни показників на підприємствах-репрезентантах у статиці, а часовий аспект – 
тенденції зміни отриманих показників у динаміці. 

- по-друге, визначити максимальне max
ija  та мінімальне min

ija  значень і-го показника 

j -ої підсистеми за обраною сукупністю m даних ( mi ,1 , j 1…7). 

- по-третє, класифікувати показники на стимулятори і дестимулятори, враховуючи, 
що клас «стимуляторів» включає показники, збільшення значень яких свідчить про 
поліпшення стану відповідної компоненти ЕБ підприємства. На противагу першим 
показники - дестимулятори мають обернену властивість і свідчать про погіршення стану 
компонент ЕБ. 

- по-четверте, необхідним є визначення інтервальних діапазонів, відповідних рівням: 
а) для стимуляторів: 

 − стан «економічна безпека» 
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б) для дестимуляторів: 
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   −  небезпечний рівень 
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Таким чином, за результатами нашого дослідження було запропоновано визначати 
рівень економічної безпеки підприємств за допомогою порогових значень показників, 
використовуючи спеціально розроблений алгоритм. Виокремлено критерій та індикатори 
економічної безпеки, що мають  превентивну функцію  та дозволяють своєчасно виявляти 
ознаки істотних відхилень від нормального стану економічної безпеки. Запропоновано п’ять 
рівнів компонент економічної безпеки підприємства: небезпечний, кризовий, передкризовий, 
нормальний та рівень економічної безпеки підприємства. Формування методики оцінювання 
рівня економічної безпеки та розроблення її етапів є предметом подальших наукових 
досліджень. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ 
СИСТЕМИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
У статті розглянуто основні питання, що пов’язані з формуванням і функціонуванням логістичної 

системи на будівельному підприємстві. Визначено етапи запровадження логістичної системи. Розроблено 
процес проектування логістичної системи на будівельному підприємстві. 
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Principal points related to the formation and the functioning of the logistic system at the building enterprise 
are examined in the article. The stages of the logistic system instruction are determined. The process of the logistic 
system designing at the building enterprise is also developed. 

Key words: logistic system, business-processes, building enterprise. 
 

Постановка проблеми. Як галузь матеріального виробництва будівництво має ряд 
особливостей, що відрізняють його від інших галузей. Особливості будівельної галузі 
пояснюються характером його кінцевої продукції, специфічними умовами праці, переліком 
специфік техніки, що застосовується в будівельному процесі, технології, організації 
виробництва, управління та матеріально-технічного забезпечення. Потенційні можливості 
логістизації будівництва, перетворені на реальні логістичні системи, здатні забезпечити 
суттєвий економічний ефект, підвищити ефективність матеріальних і грошових потоків, а 
також зміцнити господарські зв’язки будівельних підприємств, що, в свою чергу, підвищить 
їх конкурентоспроможність. В останні роки конкуренція в будівельній галузі значне зростає. 
На будівельному ринку з’являються нові учасники. Дані обставини роблять завдання 
розвитку логістичного механізму господарювання в будівельній сфері все більш актуальним. 

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Важливість проблем 
функціонування логістичних систем визначила велику увагу до них вітчизняних і зарубіжних 
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вчених і практиків. У галузевій літературі логістичні системи розглянуті в значному переліку 
публікацій [1-4]. Різні аспекти проблем функціонування логістичних систем будівництва 
досліджували у своїх роботах Жаворонков Е. П., Ивакин Е.К., Стаханов В.Н, Гойко А.Ф., 
Скакун В.А. Павлов И.Д., Радкевич А.В. та інші фахівці [5-8]. Разом з тим методологічні 
проблеми розробки логістичної системи з урахуванням специфіки будівельної галузі в цих 
роботах висвітлені не достатньо. 

Метою статті є висвітлення організаційно-економічних аспектів формування 
логістичної системи на будівельному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Однією з найважливіших концепцій 
логістікі є системний підхід. Логістична система - це мережа взаємозалежних видів 
діяльності, мета яких - управління матеріальними, фінансовимі та інформаційними потоками 
в системі [9]. Системний підхід, перш за все, виходить з того, що всі функції чи види 
діяльності слід розглядати з точки зору того, як вони впливають на інші елементи або види 
діяльності, з якими вони взаємодіють. Системний аналіз як методологія вирішення проблем 
вказує на необхідну послідовність взаємозалежних етапів: виявлення проблеми, 
конструювання вирішення проблеми і реалізація цього рішення. У зв’язку з цим доцільно 
розглянути наступні етапи розробки логістичної системи. 

1. Аналіз і формулювання проблеми створення та реалізації логістичної системи. 
2. Побудова системи для вирішення проблеми створення реалізації логістичної 

системи, що реалізує наступні завдання: визначення системи для вирішення проблеми 
створення і реалізації логістичної системи, формування загальної мети критерію системи, 
декомпозиція цілей системи, виявлення структури, функцій і ресурсів системи. 

3. Вибір і обгрунтування рішення проблеми створення і реалізації логістичної 
системи, що реалізує завдання: оцінка цілей та засобів їх досягнення, вибір остаточного 
варіанта вирішення проблеми. 

На першому етапі слід зупинитися на формуванні та модернізації теоретико-
методологічних положень аналізу проблем створення та реалізації логістичної системи. 
Поняття логістики в широкому сенсі можна трактувати як сучасну методологію і методику 
управління потокамі усіх взаємозалежних видів як єдиним цілим, що виникають в процесі 
економічної діяльності підприємства. Логістика розглядає весь цикл економічної діяльності: 
від вибору цілеспрямованих виробничих завдань, визначення ефективних методів їх 
вирішення, управління застосуванням цих методів до організації та управління процесами 
збуту та реалізації продукції. Виходячи зі сказаного, формулювання проблеми створення і 
реалізації логістичної системи визначається наступним 

чином: забезпечити зобов’язання з постачання матеріальних товарів. Продукти та 
матеріали розглядаються як комбінація форми, часу, місця і корисності володіння. 

Другий етап починається з визначення системи для рішення проблеми проектування 
логістичної системи. Під визначенням системи слід розуміти вибір елементів, що включені в 
систему, вибір істотних зв’язків, накопичення даних для визначення кількісних і якісних 
характеристик системи. Логістичний процес розглядається як система, яка пов’язує 
підприємство з його клієнтами і постачальниками. Логістична система являє собою відносно 
стійку сукупність ланок (структурних / функциональних підрозділів компанії, а також 
постачальників, споживачів і логістичних посередників), взаємопов’язаних і об’єднаних 
єдиним управлінням матеріальних процесів. 

Матеріальний потік характеризується процесом руху різного роду продукції із 
застосуванням різних логистичних та / або технологичних операцій в визначеному часовому 
інтервалі. Логістичні операції з матеріальними потоками в сферах постачання, виробництва і 
розподілу призводять до створення додаткової вартості. 

Фінансовий поток визначається напрямом руху фінансових коштів, які у логістичній 
системі, а також між логістичною системою і зовнішнім середовищем, необхідних для 
забезпечення ефективного руху товарного потоку. 
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Інформаційний поток - упорядкована безліч повідомлень, які функціонують у 
логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем, що необхідне для 
управління потоковим процесом. Логістика оперує численними показниками і 
характеристиками інформаційних потоків: номенклатурою переданих повідомлень, типами 
даних, документами, масивами даних, інтенсивністю і швидкістю передачі даних, 
спеціальними характеристиками та ін. 

Поток послуг - особливий вид діяльності, що задовольняє громадські та особисті 
потреби (транспортні, торгові, консультаційні, інформаційні та ін.). 

Таким чином, логістичний процес розглядається в термінах чотирьох 
взаємопов’язаних понять: матеріальний потік з доданою вартістю (1), сервісний потік (2), 
інформаційний (3) і фінансовий потоки (4). 

Серед методологічних інструментів визначення системи для вирішення проблеми слід 
виділити методологічні принципи інтегративності, цілісності, логістічної коордінаціі, 
глобальної оптимізації, загальних витрат, гнучкості, комплексності, надійності, високої 
якості та ін. 

Логістична місія полягає в тому, щоб організувати систему, загальною метою якої є 
управління матеріальними потоками для підтримки операцій виробництва і збуту продукції. 
При цьому продукт повинен бути необхідний споживачеві, відповідної якості, в необхідній 
кількості, доставлений в потрібний час і з мінімальними витратами конкретному 
споживачеві. Виходячи з наведеного формулювання спільної мети, очевидний її 
багатокритерійний характер. Якщо загальна мета вказує напрямок дій, то критерій, в 
загальному випадку, доповнює поняття цілі і вказує ефективний спосіб її досягнення 
(наприклад, мінімальні витрати). Сенс декомпозиції загальної мети полягає в тому, щоб 
зв’язати загальну мету системи із засобами її досягнення шляхом розкладання її на більш 
дрібні цілі, які забезпечують рішення поставленої задачі. Розкладання «дерева цілей» за 
рівнями може бути представлене в такий спосіб. 

Перший рівень (цілі вимоги): науково-технічні (інвестиційні), виробничі, економічні 
та соціальні цілі, цілі надійності і безпеки. Другий рівень (напрямки діяльності): сфери 
постачання, виробництва і розподілу. Третій рівень (області реалізації): підрозділи компанії, 
постачальники, споживачі, логістичні посередники та ін. 

Для структуризації логістичної системи використовуються такі завдання: 
- поділ системи на подсистеми, що піддаються управлінню; 
- розподіл відповідальності між різними ланками і ланцюгами системи і ув’язка робіт 

з ресурсами; 
- точна оцінка необхідних витрат - засобів, часу і матеріальних ресурсів; -створення 

єдиної бази для планування, складання кошторисів і контролю за витратами; 
- перехід від загальних цілей до певних завдань, що виконуються підрозділами 

підприємства; 
- визначення компонент (комплексів) системи. 
Підсистемою логістичної системи є виділена відповідно до організаційної структури 

сукупність елементів і ланок логістичної системи, яка дозволяє вирішувати задачі 
логістичного адміністрування і управління комплексом логістичних функцій в окремій сфері 
бізнесу підприємства.  

Виділяють два основних комплексу підсистем: функціональний і забезпечувальний. 
Функціональний комплекс відповідно управляє основними логістичними функціями 
(транспортуванням, складуванням, вантажопереробкою, упаковкою, запасами та ін.) в 
постачанні, виробництві та розподілі. Тому виділяють підсистеми дистрибуції (збуту / 
розподілу), підтримки виробничих процесів, постачання (управління закупівлями). 

Забезпечувальний комплекс включає організаційно-економічну, правову та 
інформаційно-комп’ютерну підтримку, екологічне та ергономічне забезпечення логістики. 

Вибір та обґрунтування вирішення проблеми розробки логістичної системи є 
завершальним етапом проектування, який визначається встановленою послідовністю дій. Ця 
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послідовність, як і визначення системи, пов’язана з набором завдань, внутрішньо властивих 
процесу вирішення проблеми. Після того як дерево цілей побудовано, визначени процеси і 
ресурси, що необхідні для їх досягнення, неважко переконатися, що всіх цілей досягти не 
можна через обмеженость ресурсів (фінансових, трудових, матеріальних і т.д.). Для 
подальшої роботи з вибору та обґрунтування вирішення проблеми необхідно вибрати 
першочергові цілі і відповідно найбільш ефективні засоби їх досягнення. Для цього 
проводиться процедура оцінки відносної важливості цілей, в ході якої виробляються критерії 
відбору цілей. Існує ряд методик оцінки відносної важливості цілей [10]. Спільне 
застосування експертних оцінок щодо відповідності важливості цілей і економічних оцінок 
їх ефективності дає практичні результати. Остаточне усічення дерева цілей зводиться до 
обмеження кількості цілей і їх змістовного складу до меж, обумовлених наявністю ресурсів і 
можливостями досягнення цілей за допомогою обмеженої кількості взаємозалежних 
підсистем. Для того, щоб від цілей перейти до заходів з їх досягнення, необхідно врахувати 
характер взаємозв’язків між цілями.  
 

 
Рис.1. Процес впровадження логістичної системи класа MRP на будівельному 

підприємстві 
 

Інтегровані рішення у сфері логістики матеріалізуються в системах MRP (планування 
потреб в матеріалах), DRP (планування розподілу продукції в системі виробництво — 
дистриб’юторські канали), ERP (координація виробничих і фінансово-інвестиційних 
ресурсів), SCM (управління ланцюгами постачань від постачальника до замовника на основі 
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оптимізації комерції виробництва і сервісу). Стосовно будівництва, система MRP в 
автоматичному режимі дозволяє вирішувати такі завдання як: 

- оперативний облік і оптимізація виробничих запасів, незавершеного будівництва; 
- управління базами даних постачальників і субпідрядників; 
- управління замовленнями в процесі забезпечення і комплектації виробництва 

матеріальними ресурсами і устаткуванням; 
- оптимізація виробничого розкладу виходячи з потреб календарного плану 

будівництва і ін.  
На рис. 1 наведено процес реинжинірінгу внутрішнього середовища будівельної 

організації при проектуванні логістичної системи. 
В результаті впровадження описаної системи класу MRP на будівельному 

підприємстві вирішуються наступні завдання: 
- формування єдиної інформаційної бази виробничого процесу для управління 

виробництвом; 
- оперативний контроль над витратою матеріалів у виробництво з урахуванням 

нормативів; 
- оперативне управління запасами і закупівлями; 
- автоматизація формування виробничих графіків; 
- оперативне виробниче управління і диспечування; 
- оптимізація використання виробничих і трудових ресурсів; 
- підвищення прибутковості підприємства. 
Висновки. Логістика - це багаторівнева система, що має безліч компонентів або 

процесів на різних рівнях. Ця мережа взаємозалежних видів діяльності в основному 
призначена для управління матеріальними, фінансовими і інформаційними потоками як 
усередині самого підприємства, так і в ланцюгах постачань. Системний підхід і 
централізована координація різних видів логістичної діяльності дозволяють приймати 
компромісні варіанти рішень, що пов’язані з декількома видами діяльності, а саме: 
обслуговування споживачів, транспортування, складування, управління запасами, обробка 
замовлень, планування виробництва і закупівлі. В результаті функціонування логістичної 
системи будівельне підприємство підвищує ефективність своєї діяльності та отримує 
конкурентну перевагу. 
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Розглянуто види та особливості вартісної оцінки у процесі управління нерухомістю. Проаналізовано 
типові помилки, яких припускаються інвестори при оцінці економічної ефективності об’єктів складської 
(логістичної) нерухомості – елеваторів. Наведено пропозиції щодо використання в цілях управління спрощених 
методів оцінки вартості елеватора. 

Ключові слова: оцінка, складська нерухомість, елеватор, метод порівняння продажу, ставка 
капіталізації, ринкова екстракція, дохідний підхід. 
 

Оцінювання вартості об’єктів нерухомості виступає обов’язковою складовою процесу 
управління на усіх його етапах – від постановки цілей і розробки програми дій до 
моніторингу отриманих результатів. Кожен вид оцінки, залежно від цілей її проведення (для 
відчуження майна або бізнесу,  страхування, передавання майна у оренду, заставу, 
здійснення приватизації, реструктуризації, формування бізнес-планів тощо) має значну 
специфіку. Відрізняється також оцінка відносно різних рівнів управління (управління 
портфелем, комплексом об’єктів або окремим об’єктом нерухомості) та окремих видів 
нерухомого майна. На сьогодні недостатньо розкритими у вітчизняній науковій літературі є 
питання особливостей оцінки вартості складського нерухомого майна (зокрема, елеваторів, 
зерносховищ) для здійснення управління нерухомістю, а саме з позицій застосування певних 
методичних підходів, методів, оціночних процедур, основних оціночних показників.  

У процесі управління нерухомим майном здійснюються такі види вартісної оцінки: 
– оцінка ринкової вартості (для інвестування у нерухомість, звільнення від 
неефективного майна); 
– оцінка економічної ефективності інвестування (для започаткування, продовження або 
припинення реалізації інвестиційних проектів); 
– оцінка економічної доданої вартості (для діагностування зростання або зменшення 
вартості функціонуючого об’єкта нерухомості); 
– оцінка операційної ефективності  (для діагностування зростання або зменшення 
грошових потоків від функціонуючого об’єкта нерухомості). 

Основні відмінності між оцінкою ринкової вартості та оцінкою економічної 
ефективності інвестування полягають у наступному [1, с. 88-89].   

1. Нерухомість як об’єкт оцінки існує об’єктивно, незалежно від оцінювача, щодо 
нього доступна ретроспективна інформація. У той же час, інвестиційний проект, пов’язаний 
із капіталовкладеннями у нерухомість, – це структурована інформація про майбутній об’єкт. 

2. Оцінювач при визначенні ринкової вартості орієнтується на усереднені показники 
або пересічний (типовий) об’єкт, а також деякого типового покупця. Ініціатори ж проекту та 
проектувальники орієнтуються на певний ідеальний, бажаний, але до певного моменту не 
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існуючий об’єкт. Ідея ефективності традиційно трактується проектувальниками як 
мінімізація витрат, а перевага при проведенні техніко-економічного обґрунтування 
віддається витратному підходу та нормативним методам. Фахівці ж з фінансово-
економічного аналізу ефективності проектів використовують переважно дохідний підхід. 
При проведенні аналізу грошових потоків у часі та визначенні ефективності проекту, як 
динамічного співвідношення затрат і результатів, недостатньо уважно аналізується існуюча 
ринкова ситуація та ігноруються деякі суттєві деталі технічного характеру. Оцінка при 
визначенні ефективності інвестиційних проектів передбачає таким чином, витратний або 
дохідний підхід, а не порівняльний (ринковий).  

3. Інвестиційний проект – це плановий документ. Оцінка ефективності інвестиційного 
проекту зосереджується на планових, прогнозних даних. При оцінці ж вартості, навпаки, 
оперують ретроспективними даними. Прогнозна складова оцінки нерухомості зводиться, як 
правило, до тези «як було, так і буде». Це спостерігається в усіх трьох методологічних 
підходах до оцінки. Найбільш яскраво ця обставина проявляється по відношенню до 
достовірності прогнозів. Проектувальник та ініціатор проектів повинні так чи інакше вгадати 
тенденції майбутнього розвитку, інакше проект чекає крах. Оцінювач же нерухомості лише 
відтворює погляди, мотиви та настрої потенційного покупця існуючі сьогодні, а ринкову 
вартість об’єкта – відповідно до вартості аналогів. 

Надалі мова йтиме про специфіку вартісної оцінки об’єктів складської  (логістичної) 
нерухомості, а саме елеваторів. Елеватор – це будівля для приймання та зберігання 
масштабних обсягів зерна та приведення його у стан тривалого збереження. Елеватор 
складається більшою частиною із  механізованих сховищ для зерна, так званих силосів, а 
також устаткований додатковим елеваторним обладнанням, яке дає змогу сушити, 
транспортувати та приводити до стану кондиції зерно, що в ньому зберігається. 

При проведенні оцінки важливою є ідентифікація елеватора як об’єкта певного виду 
для підбору аналогів (об’єктів подібного продажу) та визначення маркетингового профілю 
об’єкта. Елеватори класифікуються за різними ознаками. За призначенням виділяють: 
заготівельні, тобто такі, що використовуються для прийому, обробки, зберігання та заготівлі 
зерна – так звані хлібоприймальні підприємства (ХПП). Ємність таких елеваторів складає від 
20 до 100 тис. тонн; промислово-виробничі  – зводяться в основному на заводах для 
зберігання продукту, отриманого в результаті обробки зерна. Такими вважаються 
комбікормові, цукрові, крохмальні заводи тощо. Ємність зберігання складає від 50 до 150 
тис. тонн продукції; стаціонарні – використовуються виключно для зберігання зерна, 
ємність – від 100 до 150 тис. тонн; перевалочні – зводяться у пунктах сполучення шляхів 
різного транспорту: біля крупних залізничних вузлів, портів, автомагістралей. Ємність – від 
50 до 150 тис. тонн [2]. 

За структурою потужностей зерносховища бувають: фермерськими, комерційними, 
лінійними, виробничими, портовими та держрезерву [2]. Зерносховища служать для 
зберігання і наступного відвантаження зерна споживачу. За типом збереження, відповідно до 
будівельних норм, зерносклади поділяються на: напільного зберігання (у мішках та насипом) 
та закриті (в ємкостях). 

При оцінці економічної ефективності елеватора інвестори можуть припускатися ряду 
типових помилок, які негативно впливатимуть на результати оцінювання та висновки щодо 
інвестиційної привабливості об’єкта.  Найбільш принципові з них, на думку дослідників 
економічних проблем галузі, такі [3]. 

1.  Ігнорування аналізу маркетингового середовища. Прийнято вважати, що основні 
конкуренти розташовані в локальному оточенні елеватора в межах відстані приблизно 30 – 
50 км, а сільськогосподарські виробники – не більш як 90 – 100 км. Проте таке уявлення є 
дещо спрощеним. Як зазначають деякі дослідники, ставлення до елеватора як до «зсипного 
пункту», куди навколишні селяни зобов’язані звозити зерно, підкріплене обчисленнями 
економічної ефективності (вартості будівництва на 1 тонну збереження зерна), призводить до 
появи «елеваторів-монстрів». Слід зазначити, що попри те, що зерносклади (до квітня 2014 р. 



 372

– сертифіковані зерносклади) не забезпечують і 50% потреби українських аграріїв у 
збереженні зерна, вони водночас завантажені лише приблизно на половину. Близько 3/4 
урожаю зберігається поза елеваторами, на так званих зерносховищах в умовах 
сільгоспвиробників, що в цілому відповідає загальносвітовій практиці – збереження 80% 
урожаю безпосередньо в господарстві-виробникові [3]. Отже, головним конкурентом 
елеватора є не інші елеватори, а безпосередньо агровиробники. Тому при проведенні аналізу 
конкурентного середовища основним має бути запитання про вдале розташування елеватора, 
а саме з точок зору: транспортної доступності клієнтів до елеватора та його спроможності 
проводити перевалку зерна; наявності та доступності в перспективі джерел енергоносіїв; 
клієнтської бази (існуючої та перспективної); трудових ресурсів. 

2. Ігнорування маркетингового профілю елеватора. Елеватори з однаковим місце 
розташуванням та з подібними технічними характеристиками, можуть мати різний 
маркетинговий профіль, що обумовлюватиме різну дохідність та обсяги завантаження. 
Аспекти відмінностей між комерційними й обслуговуючими елеваторами, важливі для 
врахування при оцінці економічної ефективності, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз різних типів елеваторів з позицій ціноутворюючих характеристик 
Параметри порівняння Обслуговуючий елеватор Комерційний елеватор 

Маркетингове середовище 
Завершує логістичний ланцюжок 
виробництва зерна 

Працює в умовах мінливого 
маркетингового середовища 

Обсяг послуг 
Відносно гарантований обсяг послуг 
(план) 

Обсяг послуг залежить від зовнішніх 
послуг і політики елеватора 

Рентабельність  
Рентабельність на межі собівартості 
надання послуг 

У середньому висока рентабельність 
послуг. Надвисока рентабельність 
окремих послуг (відвантаження, 
приймання). 

Економічні цілі Лідерство за витратами 
Отримання прибутку за рахунок 
масштабу виробництва 

Джерело: [3] 
3. Спрощення економічної моделі майбутнього елеватора, врахування недостатньої 

кількості показників економічної ефективності. При визначенні економічної ефективності 
часто послуговуються лише укрупненими оціночними показниками, зокрема, вартістю 
придбання або вартістю будівництва на 1 тонну збереження. Ці показники змінюються 
відповідно до змінних економічних умов та дають інформацію інвестору щодо тієї суми, 
більше від якої не доцільно платити за об’єкт інвестування, виходячи із поточної вартості 
типових об’єктів (верхня межа вартості майна). Так, наприклад, на сьогодні, при оцінці 
враховують показник 100 дол / т ємності  як орієнтир для визначення доцільності 
інвестування в існуючий об’єкт та 230 – 260 дол / т – для будівництва нового. Для середніх 
господарств оптимальною вважається ємність 5 – 10 тис. т, що приблизно відповідає 
земельному банку в розмірі 1 – 2 тис. га пашні за високого рівня врожайності  [4; 5].   

Проте цей показник має недоліки, оскільки не розкриває відмінності між 
устаткованістю обладнанням та механізмами елеваторів із різними об’ємами  зберігання. 
При цьому наявні витрати, які мало залежать від ємності зерносховища, або не залежать 
взагалі. Наприклад, витрати на електрифікацію, організацію під’їздних шляхів та іншої 
інфраструктури. Показник мінімуму інвестиційних витрат на тонну зберігання порівняно з 
альтернативними варіантами може означати наявність дешевшого та менш продуктивного 
транспортного обладнання, очисних машин та сушарок. Якщо в ролі обслуговуючого 
елеватора такі недоліки можуть бути знівельовані завдяки ефективному плануванню, то для 
комерційного елеватора зі значними піковими навантаженнями з приймання, доробки та 
перевалки зерна ці недоліки можуть стати критичними: мала пікова продуктивність 
спричинятиме «відмову від обслуговування» через черги клієнтів, а відтак, їхнє небажання 
працювати із цим елеватором надалі. 

Узагальнену інформацію про ефективність елеватора дає також ставка капіталізації та 
обернена до неї величина – термін окупності. На сьогодні, враховуючи дані провідних 



 373

компаній з професійного управління нерухомістю України щодо ставок капіталізації по 
об’єктах складської нерухомості, які складають 11,5 – 14%, можна зробити висновок про 
терміни окупності об’єктів складської нерухомості не менш, ніж 7 років [6, с. 4].  

Разом з тим, важливим є врахування таких традиційних показників проектного 
аналізу, як: горизонт планування; вартість інвестицій; ставка дисконту; чиста приведена 
вартість доходів проекту (з врахуванням проектної потужності елеватора; прогнозного 
середнього обороту сільськогосподарських культур, прийнятих на зберігання; вартості 
основних послуг, що надаються елеватором); чиста приведена вартість проекту; внутрішня 
норма дохідності (рентабельності) проекту; простий та дисконтований період окупності. 

4. Неправильне врахування енергоефективності обладнання. Теоретично висока 
енергетична та економічна ефективність основних видів обладнання елеватора, зокрема, 
сушарок, на практиці, може бути недосяжною, якщо не будуть створені відповідні умови 
завантаженості об’єкта. Основними проблемами щодо забезпечення високопродуктивного 
обладнання для сушіння потоком зерна є перебої з його отриманням та необхідність 
вирівнювання вологості зерна (початкове приймання зерна із різною вологістю).  Відтак, для 
зберігання надто вологого зерна елеватор повинен мати відповідні додаткові силоси.  Таким 
чином, експлуатація високопродуктивної сушарки (враховуючи витрати на необхідність 
підтримання потоку зерна та тимчасове зберігання), а відповідно собівартість відсотка 
вологопониження, може виявитися набагато вищою за експлуатацію простої та менш 
продуктивної сушарки. Тому, наприклад, для вирішення цієї проблеми у Канаді, елеватори 
часто комплектують двома сушарками різної продуктивності. Початкові витрати на 
додаткове обладнання надалі компенсуються економією на витратах. 

Аналіз існуючої практики проведення оцінки даного виду об’єктів нерухомого майна, 
показує, що оцінювання вартості елеваторів (зерносховищ) здійснюється переважно 
методами порівняльного підходу (методом аналогів продажу). Разом з тим, зберігання зерна 
та супутні до нього інші послуги (приймання, очистка, сушка, зберігання, відвантаження на 
авто або залізну дорогу) – це на сьогодні цілком дохідний вид діяльності, який забезпечує, за 
деякими оцінками, отримання 20% норми рентабельності [4]. 

Слід звернути увагу також на те, що елеватори (зерносховища) крім того, що 
виступають об’єктами комерційного нерухомого майна як складова функціонального виду 
складської нерухомості, є водночас діючим бізнесом. Для таких об’єктів спеціалізованої 
нерухомості, які приносять не просто орендний дохід, а дохід від ведення відповідної 
операційної діяльності (наприклад, готелі, автозаправні станції, спорткомплекси тощо),  
застосування методів дохідного підходу часто лежить на межі оцінки нерухомості та оцінки 
бізнесу [7, с. 57]. Це, на нашу думку, розширює можливості розробки і застосування 
спрощених, укрупнених методів оцінки комерційного нерухомого майна по аналогії з 
існуючими методами дохідного підходу [8, с. 27]. 

Пропозиції щодо розрахунку та використання для цілей управління  спрощених 
методів визначення вартості елеваторів (у межах доходного підходу), зводяться до 
наступних положень.  Для розрахунку показника чистого операційного доходу за певний 
період (рік, останні 12 місяців, що передують даті оцінки), доцільно враховувати дохід від 
основних послуг, ємність елеватора (з врахуванням відсотку його завантаження), дохід від 
інших послуг, операційні витрати (пов’язані із наданням обраних для розрахунку основних 
послуг) та так званий резерв на заміщення. За наявності повної інформації по кожному із 
вказаних параметрів для обраних об’єктів-аналогів, слід реконструювати чистий 
операційний дохід за типовою схемою його побудови, передбаченою методом прямої 
капіталізації. У якості основної послуги елеватора логічно обрати послугу зберігання 
зернових культур, оскільки інші послуги носять певним чином похідний характер від неї. 
Етапи розрахунку вартості об’єкта оцінки будуть такими. 

1. Розрахувати потенційний валовий дохід як добуток тарифної ставки на послуги 
зберігання зерна та показника ємності елеватора. 
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2. Виділити дійсний (ефективний) валовий дохід, скоригувавши потенційний валовий 
дохід на розмір втрат від неповного завантаження зерносховища, недоотримання 
платежів, та врахувавши (шляхом додавання) інші доходи. Середньорічний коефіцієнт 
завантаження елеватора прийняти на певному обґрунтованому з точки зору 
статистики рівні (наприклад, 0,70 – 0,75).  

3. Визначити чистий операційний дохід, вирахувавши  зі складу дійсного (ефективного) 
валового доходу операційні витрати, включаючи резерв на заміщення. 

4. На основі визначеного чистого операційного доходу та ціни продажу (скоригованої 
ціни пропозиції) аналогів, розрахувати фактичну ринкову ставку капіталізації по 
кожному об’єкту-аналогу. Усереднити ставки капіталізації, фактично отримані 
шляхом ринкової екстракції, через знаходження простої середньої арифметичної. 

5. Розрахувати вартість об’єкта оцінки шляхом ділення його чистого операційного 
доходу на ставку капіталізації, отриману за методом екстракції. 
Найбільша складність щодо застосування традиційної послідовності методу прямої 

капіталізації, наведеної вище, полягає у відсутності достовірних даних по кожному із 
об’єктів-аналогів відносно окремих складових валового доходу і операційних витрат. Тому 
чистий операційний дохід можна формувати як укрупнений показник, а саме: дохід від 
послуг зберігання (добуток тарифу на послуги та проектної ємності сховища) коригувати на 
коефіцієнт завантаження елеватора (0,70 – 0,75) та коефіцієнт операційних витрат (0,80 – 
0,85). Значення коефіцієнтів доцільно визначати експертним шляхом, базуючись на 
статистичних даних про середньорічне завантаження та середню частку операційних витрат 
у валовому доході типового зерносховища. Отримана на основі укрупненого показника 
чистого операційного доходу оціночна вартість може бути використана в цілях управління 
для співставлення із ринковою вартістю, визначеною за найбільш поширеним, порівняльним 
підходом (методом аналогів продажу). Перевищення над ринковою вартістю, отриманою при 
оцінці за методом аналогів продажу, трактуватиметься як наявність у об’єкта потенціалу 
зростання вартості, а протилежна ситуація – як переоціненість об’єкта, можливість 
виникнення труднощів у забезпеченні стабільного потоку доходів від його експлуатації у 
майбутньому. 
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Нещодавня економічна криза, посилена перебігом політичних подій, висвітлила 
суттєве відставання української економіки від економік розвинених західних країн. Така 
ситуація вимагає розроблення плану адаптації до сучасних умов господарювання 
постіндустріального періоду для посилення інтеграції у світовий економічний простір як на 
рівні економіки країни загалом так і на рівні окремих організацій. 

Перший крок на шляху змін – це визнання недоліків у діючих системах управління та 
чітке розуміння аспектів сучасного ведення справ. Так серед найбільш значимих негативних 
тенденцій, що досі простежуються в діяльності українських організацій, можна виокремити 
наступні недоліки управління [1, с.27; 2, с.45; 3, с.88-90; 4, с.7; 5, с.107-109; 6; 7]: 

- базування планування на минулому досвіді; 
- збереження масово-орієнтованого виробництва в умовах максимального 

завантаження обладнання; 
- значні терміни освоєння нової продукції; 
- високий рівень бюрократизації в організаціях, що знижує ефективність обміну 

інформацією як усередині організацій, так і з навколишнім середовищем; 
- дискретну автоматизацію діяльності окремих підрозділів і невдалі спроби 

впровадження інформаційних систем, що обумовлює неефективність інформаційної 
підтримки; 

- націленість результатів діяльності на керівництво, а не на кінцевого споживача; 
- відсутність підготовленого до роботи в нових умовах складу керівників; 
- небажання та психологічна неготовність керівників відійти від застарілих методів 

управління; 
- орієнтація управління виключно на функціонування без урахування потенціалу 

розвитку. 
Вищеозначені недоліки у значній мірі відображають особливості управління на основі 

неперспективних на сьогодні функціональних структур, які досі переважають в організація, 
особливо промислового сектору. Це не тільки послаблює зв’язки між підрозділами й 
працівниками організацій, призводить до слабкої керованості та поглиблює кризу 
координаційної діяльності, але й відображається на зниженні рівня адаптивності і гнучкості 
структур управління та організації в цілому стосовно впливів зовнішнього середовища. 

Зазначені проблеми управління пов’язані з тим, що організації не були готові до 
виходу на конкурентний ринок через те, що звикли функціонувати у незмінному середовищі 
ведення господарювання, коли базою системи планування були замовлення. 
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З подібними проблемами свого часу стикались і організації розвинених країн при 
переході у висококонкурентне середовище ведення бізнесу. А вивчення їх досвіду змін 
сприятиме полегшенню переходу на новий шлях розвитку. 

Західна наука протягом останнього століття цілеспрямовано працювала у напрямку 
розробки ефективних систем управління, шляхом проб і помилок перевіряла на практиці 
різні підходи до управління, відшліфовувала окремі інструменти, здійснювала їх 
трансформацію та синтез через перехід від класичних [8, c.70-84] до сучасних концепцій 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Класичний та сучасний погляди на основні підходи до управління 

Характеристика підходу 
Підходи до управління 

Класична концепція Сучасна концепція 

Процесний підхід 

Управління розглядається як набір окремих 
взаємопов’язаних складових (функцій), що 
незалежні одна від іншої, однак знаходяться 
у безперервному зв’язку хоча і мають різну 
природу. 

Управління розглядається як безперервний 
процес, а вся діяльність організації 
розглядається через набір взаємопов’язаних 
бізнес-процесів, які об’єднані сполучними 
комунікаціями, що не виключає наявність 
функцій. 

Будь яка організація розглядається як система взаємопов’язаних елементів (компонентів), 
що утворюють цілісність; кожен з елементів робить внесок в характеристики цілого та має 
вхід (ресурси), вихід (результат, пов’язаний з ціллю), зв’язок із зовнішнім середовищем та 
зворотний зв’язок. 

Системний підхід Акцент в управлінні на внутрішньому 
середовищі, хоча домінує уявлення про 
організацію, як відкриту систему. 
Характерною рисою з початку 80-х років 
ХХ ст. виступають процеси автоматизації. 

Акцент в управлінні на зовнішньому 
середовищі. Організація розглядається як 
відкрита система в конкурентному 
інтеграційному економічному середовищі. 
Домінує уявлення про організацію як 
цілісну кібернетичну систему з 
розвиненими комунікаційно-
інформаційними потоками. 

Діяльність організації планується в залежності від значимості та зміни ситуаційних 
факторів і базується на понятті ситуації як конкретного набору обставин, що впливають на 
організацію впродовж певного часу. Підхід спрямовано на добір інструментів менеджменту 
для вирішення конкретних управлінських ситуацій з метою найбільш ефективного 
досягнення цілей організації. 
Не можна виділити один найліпший спосіб управління організацією, оскільки придатність 
різних методів управління визначається конкретною ситуацією за наявністю великої 
кількості факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Керівник при розв’язанні 
ситуації спирається на своє бачення і досвід, що перетворює прийняття рішення у 
мистецтво. 

Ситуаційний підхід 

Прийняття рішення в основному спирається 
на поточне та тактичне бачення ситуації. 

Прийняття рішення в основному спирається 
на стратегічне та перспективне бачення 
ситуації. 

 

Таким чином протиставлення поглядів на класичну та сучасну концепції до підходів 
управління дає можливість визначити, що класичне управління базувалось на 
функціональному баченні організації, коли домінантою виступали ієрархічні організаційні 
структури. Сучасна ж концепція управління орієнтується на процесне бачення організації. 
Сутність підходу полягає в досягненні конкретних цілей через інтеграцію різних видів 
діяльності, пов’язаних в єдиний ланцюг, що був розірваний в результаті функціонального 
підходу [5, с.112] та концентрацію необхідних для цього ресурсів. До того ж, система 
управління будь якою організацією формується під впливом середовища функціонування, 
тому вона повинна бути динамічною з урахуванням ситуаційності у діяльності і охоплювати 
усі елементи підприємства як системи. 

Незважаючи на постійне обговорення процесного підходу в науковій літературі, на 
практиці він не знаходив широкого застосування аж до 80-х років 20-го сторіччя, коли 
спочатку вийшла робота М. Портера «Конкурентні переваги», а за нею у 1990-му році робота 
М. Хаммера та Дж. Чампі «Реінжиніринг корпорації. Маніфест революції у бізнесі» [9], які, 
поєднуючи інноваційні засоби управління та інформаційні технології, вперше проголосили 
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революційні ідеї глобальної реорганізації менеджменту та поліпшення його якості [10, с.13]. 
Розвиток їх теорії спричинив інтенсивне впровадження процесного підходу в організаціях. 

 
Рис. 1. Трансформація базисів управління при переході від індустріальної до 

постіндустріальної економіки 
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Все вищезазначене дозволяє стверджувати, що «сучасний менеджмент вказує на 
наявність двох основополагаючих підходів до управління: функціонального та процесного. 
Інше їх різноманітні комбінації» [1, с.31]. Тому можна казати про те, що процесний підхід не 
є протиставленням функціональному (структурному) підходу. Функції і процеси при цьому 
не існують окремо одне від одного, а скоріше є взаємодоповнюючими. Однак часткова 
інтеграція не відміняє суттєві зміни в основних базисах управління, що сформувались в 
основі трансформації при переході до постіндустріальної економіки з характерною для неї 
концепцією процесного управління (рис.1) [11, с.22; 7, с.6]. 

Серед найважливіших базисів концепції процесного управління слід відмітити 
направленість на стратегію, розвиток та якість. 

Стратегія діяльності має бути щільно пов’язана із вимогами зовнішнього оточення 
організації і тому її основою виступає клієнтоорієнтованість (задоволення потреб 
споживачів). Вплив того ж зовнішнього оточення потребує підлаштовування під його 
постійні зміни і в таких умовах невизначеності сприяє безперервному розвитку. Безперебійна 
робота в таких складних умовах функціонування неможлива без дотримання якості як в 
сфері виробництва так і управління, тобто без «загального управління якістю» (Тоtаl Quality 
Management, ТQМ) [12-16]. 

Концепція ТQМ ґрунтується на участі всіх її членів (персоналу у всіх підрозділах і на 
всіх рівнях організаційної структури). Керівництво турбується про зацікавленість і 
самореалізацію співробітників, що в свою чергу сприяє підвищенню ефективності роботи 
організації вцілому. З точки зору ТQМ організація також виступає рівноправним членом 
групи партнерів-стейкхолдерів, які об’єднані спільними інтересами, і для якої інтереси 
партнерів є прерогативними. 

Таким чином ця соціально-орієнтована концепція управління організацією об’єднує 
основні існуючі методи управління і технічні засоби в науково обґрунтовану систему, що 
базується на постійному поліпшенні виробничої й управлінської діяльності, результатів цієї 
діяльності і направленості на досягнення довгострокового успіху шляхом розробки 
переважно попереджувальних дій та ефективного задоволення потреб споживачів, 
суспільства і співробітників організації. А закладений в основу ТQМ принцип: «процес 
удосконалення не має меж», ставить за мету діяльності організації досягнення нульових 
втрат. 

Мета забезпечення нуль втрат, а також жорсткі конкурентні умови ринкового 
середовища, спонукають організації освоювати різні методики «ощадливого виробництва» 
[12; 13]: 

 Концепція «Упорядкування 5S» (Seiri – сортування, Seiton – організація, Seiso – 
очищення, Seiketsu –стандартизація, Shitsuke – поліпшення стандартів і демонстрація 
прихильності ним), метою якої є спрямовані дії направлені на поліпшення організації і 
покращення якості праці на робочому місці за рахунок наведення ладу, дотримання чистоти 
та дисципліни, наслідком чого повинно стати підвищення продуктивності. 

 Система «Загального обслуговування устаткування» (Total Productive 
Maintenance, ТРМ), мета якої – забезпечити найвищу ефективність устаткування упродовж 
всього життєвого циклу та за участю всього персоналу: добитися нуля помилок і нуля 
неполадок; отримати максимально можливий результат відносно продуктивності і термінів 
постачань; створити економічну, гнучку і орієнтовану на прибуток виробничу систему з 
безпечними робочими місцями, ідеальним довкіллям, ініціативним персоналом при 
мінімальному використанні людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Основою і 
ключовим напрямом змін в ТРМ, є досягнення самостійного обслуговування устаткування 
операторами. 

 Метод «Точно вчасно» (Just-in-time, JIT). Метод застосовується в різних 
сферах, але найбільш наочним прикладом є велике конвеєрне виробництво. Мета метода JIT 
– створення в організації інформаційної системи, що забезпечує оперативне регулювання 
кількості виробленої продукції на кожній стадії виробництва та досягнення гнучкості цієї 
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системи при необхідності швидкого переналагодження виробництва зі зміною попиту. 
Практичною реалізацією методу є система KANBAN, при якому тактичне планування 
«зверху-донизу» з початком у управлінському секторі замінюється поточним плануванням 
«знизу-догори», яке має свій початок у виробничих підрозділах. 

Всі ці методики ощадливого виробництва можуть паралельно функціонувати в процес 
них організаціях, але на початковому етапі змін було б доречно поступове їх впровадження в 
певній послідовності: «5S»→ТРМ→Кanban. Таке покрокове за діяння методик починаючи з 
концепції «5S» задає стартові умови для впровадження більш складних інновацій через зміни 
у відношенні працівників до виконання своїх обов’язків. До того ж, щоб не дезорганізувати 
діючу систему, впровадження ощадливого виробництва зазвичай починають з 1-3 процесів. 
У якості таких обирають найбільш матеріало- і трудомісткі процеси, удосконалення яких 
може дати істотний ефект. Також не слід починати з найскладніших процесів для 
підвищення вірогідності успіху. 

Однак треба пам’ятати, що розгортання методик ощадливого виробництва 
спонукається впливом середовища безперервного розвитку, яке супроводжує їх становлення 
і є постійною складовою середовища функціонування будь якої організації (рис 2). Це 
потребує постійного задіяння командних і індивідуальних зусиль із поступового поліпшення 
організації роботи. Тому метод забезпечення безперервного підвищення якості процесів – 
Кайзен (Kaizen) – є основою TQM і складовою частиною міжнародного стандарту ДСТУ ISO 
9001-2009 [17]. При цьому діяльність по управлінню якістю процесів прододить через 
безперервний чотирьохетапний цикл PDCA («Plan-Do-Check-Act») Демінга–Шухарта: 
«планування (Plan) – виконання (Do) – перевірка (Check) – дії (Act)» в противагу традиційній 
схемі «розробка – виробництво – реалізація», орієнтованого на збільшення прибутку [17; 18, 
с.91, 94]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Розгортання системи напрямів стратегічного розвитку якості управління 
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набором її методів та інструментів, які можуть бути використані організаціями будь-якого 
напряму діяльності і, як доводить міжнародний досвід, сприяє підвищенню якості всіх 
процесів та систем організації. А ефект від невеликих змін під час розгортання 
системощадливого виробництва з часом може призвести до різкого покращення показників 
діяльності. 
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Вивчено стан формування ефективного використання трудових ресурсів у сільськогосподарському 
виробництві. Визначено рівень впливу сільськогосподарської зайнятості на використання трудових ресурсів за 
допомогою комбінаційного групування даних і кореляційно-регресійного аналізу. Розглянуто мотиваційний 
інструментарій звільнених працівників у сільському господарстві та чинники, які призводять до мотивації 
праці у сільськогосподарських підприємствах. 

Ключові слова: трудові ресурси, сільськогосподарське виробництво, мотивація праці, 
ресурсокористування, ефективність, механізм, трудова активність. 

 

The condition of the formation of effective utilization of manpower in agriculture. The level of impact on 
agricultural employment of labor resources by means of Raman data grouping and correlation and regression analysis. 
Considered motivational tools laid-off workers in agriculture and the factors that lead to the motivation of agricultural 
enterprises. 

Key words: labor, agricultural production, motivation, resource management, effectiveness, mechanism, labor 
activity. 

 

Використання трудових ресурсів в аграрному виробництві обумовлене різними 
факторами, зокрема, природними умовами, щільністю населення, станом місцевих 
сільськогосподарських підприємств, розвитком несільськогосподарських сфер зайнятості в 
конкретній місцевості, землезабезпеченістю, продуктивністю праці, розміром заробітної 
плати тощо. Частина факторів впливає на використання трудових ресурсів безпосередньо, 
інші - через діяльність людини [1]. 

Вплив певних факторів на формування ефективного використання трудових ресурсів 
характеризується їх тісним взаємозв'язком. Встановити залежність рівня 
сільськогосподарської зайнятості від певних чинників та визначити рівень впливу останніх 
на використання трудових ресурсів можна за допомогою комбінаційного групування даних і 
кореляційно-регресійного аналізу. Завдяки групуванню даних вивчається суть 
взаємозв’язків, причини їх виникнення та характер взаємодії ряду факторів, які в певній мірі 
впливають на зміну рівня використання трудових ресурсів (табл. 1). Анкетування є одним із 
економічних методів для оцінки про ймовірність і важливість впливу факторів на 
землекористування як основа прийняття керівниками агроформувань стратегічних 
управлінських рішень на перспективу. Оцінювання проводилась за 10-бальною шкалою. 

Таблиця 1 
Результати опитування керівників агроформувань про ймовірність і важливість 

впливу факторів на ресурсокористування* 
Ймовірність здійснення,  

(1-10 балів) 
Важливість впливу, 

(1-10 балів) 
Фактор 

низька 
(1-3) 

середня 
(4-6) 

висока 
(7-10) 

низька 
(1-3) 

середня 
(4-6) 

висока 
(7-10) 

Зростання законодавчої стабільності країни +     + 
Перспектива отримання фінансових ресурсів   +   + 
Рівень стабільності в суспільстві  +    + 
Впровадження нововведень +     + 
Поява нових технологій  +    + 
Зниження податкового тиску  +    + 
Зростання грошових доходів населення +    +  
Висока ринкова частка підприємства +    +  
Формування ринку екологічно безпечних товарів  +    + 
Зниження цін  +    + 
Підвищення конкурентоспроможності   +   + 
Можливість росту потужностей і прибутку   +   + 

* Розраховано автором на основі [2] 
 

Наступний крок - оцінка ймовірності і важливості впливу факторів на 
землекористування. На координатах ми розташуємо кожний фактор (рис. 1). Нами 
побудована матриця можливостей із 9 квадрантів, яка має різний ступінь впливу для 
сільськогосподарських підприємств. Квадрант можливостей 4, 5, 7, і 8 має велике значення 
для сільськогосподарського підприємства, які необхідно використати. А саме: перспектива 
отримання фінансових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності, можливість росту 
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потужностей і прибутку. Квадранти 1, 2, 6 не заслуговують уваги, але фактори слід 
використовувати при наявності потрібних ресурсів.  
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Рис. 1. Матриця сприятливих можливостей для ресурсокористування* 

*Згруповано автором за даними [3]* 
 

У сільськогосподарських підприємствах, залежно від комплексу факторів, складається 
різна забезпеченість робочою силою і різний рівень її використання. Водночас узагальнене 
визначення соціально-економічних факторів ускладнюється розрізненими даними про 
соціальний розвиток підприємств. Окремі сторони цих факторів характеризуються питомою 
вагою пенсіонерів у структурі населення, міграційним і природним приростом, густотою 
населення, виробництвом валової продукції на одного зайнятого в сільському господарстві, 
заробітною платою тощо. Тому для всебічного аналізу зайнятості при виборі факторів 
необхідно застосувати системний підхід, тобто слід враховувати сукупність природно-
географічних, соціально-економічних, демографічних і організаційних факторів, оскільки при 
взаємодії вплив кожного з них або знижується, або підсилюється. 

Водночас слід враховувати таку особливість сільськогосподарського виробництва як 
сезонність. Досягненню рівномірної зайнятості сприятимуть розвиток тваринництва, 
несільськогосподарського виробництва, обслуговуючої діяльності, поєднання великого 
виробництва з особистими господарствами селян, тобто розвиток багатогалузевих 
підприємств сільських громад тощо. Тому кінцевим результатом прогнозу змін кількісних і 
якісних характеристик є розробка прогнозного балансу трудових ресурсів сільської 
територіальної громади. В умовах входження в світовий політичний та економічний простір 
Україна змушена вирішувати подвійне завдання: з одного боку, розвивати ринкову 
економіку, ефективність якої зумовлена саме прагненням отримати найбільший прибуток, а з 
іншого – включатися у світовий процес утворення суспільства нового типу. У сфері 
мотивації праці це означає не тільки підвищення ефективності використання особистого 
чинника в економіці, але й підвищення якості мотивації праці (рис. 2).  

Значний вплив на розвиток теорії мотивації і управлінської практики здійснила 
концепція ієрархії потреб. Трудова мотивація визначається намаганням індивіда 
задовольнити свої потреби. Виділяють п’ять людських потреб: основні фізіологічні потреби; 
потреби в безпеці; соціальні потреби; его-потреби; потреби в самовираженні. Всі вони 
складають ієрархію людських потреб по мірі зменшення їх важливості. Потреби більш 
низького гатунку є домінуючими, доки вони не задоволені. Кожна наступна група потреб 
стає пріоритетною після насичення потреби попередньої групи. Мотивація праці – це 
прагнення працівника задовольнити потреби (одержати певні блага) за допомогою трудової 

3 

6 1 

2 5 7 

7 4 

9 
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діяльності. У структуру мотиву праці входять: потреба, яку хоче задовольнити працівник; 
благо, здатне задовольнити цю потребу; трудова дія, необхідна для одержання блага; ціна – 
витрати матеріального і морального характеру, пов'язані із здійсненням трудової дії.   

 
 

Рис. 2. Схема мотиваційного інструментарію звільнених працівників 
*Згруповано автором за даними [1]* 
 

Мотивація праці – найважливіший чинник результативності роботи, і в цій якості 
складає основу трудового потенціалу працівника, тобто всієї сукупності властивостей, що 
впливають на виробничу діяльність. Очевидно, що зв'язок мотивації і результатів праці 
опосередкований природними здібностями і придбаними навичками праці, але саме 
мотивація – джерело трудової діяльності особи. Мотив змагальності – один із найсильніших, 
що діють за всіх часів. Певний ступінь вираження змагальності генетично властивий кожній 
людині. При малих витратах він  дає відчутний економічний ефект. Мотив змагальності – 
основа організації змагання на підприємстві. Вважається, що стратегічною метою політики у 
галузі ринку праці є забезпечення повної й ефективної зайнятості населення. Причому 
ефективна зайнятість повинна стати завданням  господарських підрозділів, а повна – 
функцією держави. Крім того, реалізація політики зайнятості населення потребує міцної 
фінансової основи, а також соціальних гарантій компенсацій при втраті роботи.  

Вважається, що мотиваційний механізм розвитку економіки у сільському господарстві 
складний і включає такі блоки, як демографічний, соціально-інфраструктурний, виробничий, 
професійно-кадровий та ін. Результати дії мотиваційного механізму розвитку аграрної 
економіки мають економічний і соціальний характер. Перший результат – це раціональне 
використання природно-кліматичних та матеріально-трудових ресурсів, ефективність 
науково-технічного прогресу; другий – зміни системи соціально-економічних відносин і 
соціального типу працівника, що є суб'єктом економічної діяльності.  

Сільськогосподарське виробництво – специфічний різновид виробничих відносин, 
який відображає взаємозв'язок усіх учасників відтворювального процесу. Тому поряд з 
подальшим удосконаленням техніки й технології сільськогосподарського виробництва 
важливим напрямом підвищення його ефективності є реалізація соціальних мотивів, 
пов'язаних насамперед з активізацією особистості. Отже, при удосконаленні соціально-
економічних відносин в аграрній сфері виробництва велике значення має виявлення 
конкретної суті та змісту трудової активності його працівників.  

Мотиваційні інструменти звільнених працівників 

організаційні інструменти 
мотивації 

попередження про звільнення  

представлення іншої роботи на 
цьому ж підприємстві 

конкурсний відбір персоналу 

надання допомоги по 
працевлаштуванню в інших 
виробничих структурах 

економічні інструменти мотивації 
 

перепідготовка спеціаліста 
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Організаційно-економічний механізм мотивації праці включає дві групи чинників, які 
формують мотиваційний механізм, а саме: організаційні та економічні. Кожен з цих чинників 
має подвійний характер, викликаний умовами впливу на об’єкт мотивації. Формування 
системи організаційно-економічної мотивації зумовлене рядом обставин, викликаних умовами 
господарювання, як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі (табл. 2). Економічний 
стан ускладнюється і через диспаритет цін на промислову і сільськогосподарську продукцію, 
внаслідок чого високорентабельні підприємства перетворилися в збиткові. Через важкий 
фінансовий стан вони не в змозі купувати паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, 
пестициди, запчастини, своєчасно розрахуватися за електроенергію, газ тощо. Бракує грошей 
на оплату праці. Через безвихідь для покриття реальних витрат підприємства змушені брати 
в банках кредити, сплачувати за них надзвичайно високі відсотки [4]. 

Таблиця 2 
Визначення характеру мотивації у сільськогосподарських підприємствах* 

Кадрова політика реорганізованого сільськогосподарського підприємства Забезпечення мотивації 

Пасивна: керівництво не має чіткої програми роботи з персоналом , відсутність 
прогнозування потреби в робочій силі і засобів її оцінки, немає можливостей фінансового 
оздоровлення кадрів, аналізу кадрових проблем та причин їх усунення; напрями дії 
керівництва в кращому випадку зорієнтовані на ліквідацію негативних наслідків 

Мотивація відсутня 

Реактивна: з метою вирішення антикризових питань проводиться контролювання 
симптомів складного становища при наявності конфліктних ситуацій, відсутності 
відповідного кадрового забезпечення; кадрові служби здатні до проведення діагностичних 
операцій в галузі розміщення кадрів 

Мотивація відсутня 

Привентивна: наявність обґрунтованих прогнозів розвитку ситуації при відсутності 
засобів впливу на неї; є можливості як для здійснення діагностичних дій так і 
прогнозування кадрової ситуації на майбутнє 

Інформаційне 
забезпечення може 
впливати на мотивацію 

Активна (раціональна): наявність можливостей для проведення кадрового діагнозу і 
прогнозування подальшої кадрової ситуації на середньострокові і довгострокові періоди 
при наявності відповідних засобів впливу на неї 

Мотивація можлива 

Авантюристична: при відсутності можливостей якісного діагнозу і засобів прогнозування 
кадрової ситуації керівництво кризового підприємства, прагне впливати на неї, проводить 
планування, фінансового оздоровлення персоналу, розробку проектів кадрової роботи  

Мотивація  можлива 

*Розроблено автором 
 

Отже мотивація праці розглядається як багатокомпонентний чинник ефективності 
сільськогосподарського виробництва. Вихідною точкою мотиваційних систем стає повага до 
особистості працівника, уважне ставлення до його потреб і запитів. Тому складовою 
собівартості стають витрати на персонал, які значно перевищують фонди оплати й 
стимулювання праці. Вирішальним елементом мотивації залишається оплата, стимулювання 
праці. Інші мотиваційні складові вийдуть також на передній план лише при досягненні 
достатньо високого рівня задоволення основних матеріальних потреб працівника. Однак і 
сьогодні не можна нехтувати іншими мотиваційними чинниками. В умовах загальної 
нестабільності до них прилучається впевненість працівника в надійній зайнятості. 

Структура оплати праці не раціональна, стимулюючі виплати майже відсутні. 
Особливо негативно позначається на виробництві відсутність преміювання за економію 
витрат, кінцеві фінансові результати. Підвищення ефективності суспільного виробництва 
стосовно сільськогосподарських підприємств пов'язане  із збільшенням валового доходу, 
основними шляхами якого є наступні: по-перше, зниження матеріальних витрат на 
виробництво продукції; по-друге, підвищення ціни реалізації продукції (при чому в обох 
випадках зростає величина валового доходу); по-третє, і це головне - збільшення обсягу 
виробництва продукції. 

Література: 
1. Дієсперов В.С. Злободенні проблеми сільськогосподарської праці // Економіка України. – 2008. – № 10. 

– С. 62 – 67. 
2. Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : моногр. / М. Й. Малік, 
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	Для того, чтобы украинские предприятия могли выйти на мировой рынок со своей продукцией, у них должны быть хорошие системы качества, поскольку только продукция высокого качества может быть конкурентоспособной. Эта проблема многогранна и имеет политический, социальный, экономический, научно-технический и организационный аспекты. В Украине приняты законы, направленные на техническое урегулирование в системе качества: «Об аккредитации органов по оценке соответствия» (Закон от 17.05.2001 № 2407-III редакция действует с 02.12.2012), «О подтверждении соответствия» (Закон от 17.05.2001 № 2406-III), «О стандартизации» (Закон от 17.05.2001 № 2408-IIIредакция действует с 02.12.2012) и другие. Международные стандарты ISO серии 9000 в Украине, как и во многих других странах, приняты как национальные и введены в действие с 1 октября 2001 года.
	Ученые и специалисты многих стран мира пришли к выводу, что качество продукции промышленных предприятий не может быть гарантировано только путем контроля готовой продукции. Качество должно обеспечиваться раньше – в процессе изучения потребностей рынка, на стадиях проектирования, конструкторских разработок, во время выбора поставщиков комплектующих материалов, на всех стадиях производства и во время реализации продукции, ее техническом обслуживании у потребителя и утилизации после эксплуатации. Такой комплексный подход обеспечивает создание замкнутого процесса, который начинается с изучения потребностей рынка и включает в себя все фазы совершенствования выпускаемой продукции на основе эффективной системы «обратной связи», учитывающей конъюнктуру рынка, при минимальных затратах на обеспечение качества [7].
	Таким образом, проблема обеспечения качества на промышленных предприятиях является комплексной, и решать ее традиционными методами, т.е. путем контроля качества готовой продукции, практически невозможно. Необходим комплексный, системный подход, реализовать который возможно только в рамках системы управления качеством. С нашей точки зрения, действенным инструментом, позволяющим значительно повысить эффективность системы управления качеством на промышленных предприятиях, является контроллинг. 
	Контроллинг – относительно новое явление в теории и практике современного управления предприятием, которое возникло на пересечении экономического анализа, планирования, контроля, управленческого учета и менеджмента. Он переводит управление предприятием на качественно новый уровень, интегрируя и направляя деятельность различных служб и подразделений предприятия на достижение наиболее важных целей. Контроллинг – это своего рода философия управления предприятием, которая базируется на количественном анализе и ориентирована на систему стоимостных показателей и планово-контрольных расчетов.
	Мы предлагаем определять контроллинг как обособленную синтезированную (комплексную) систему на предприятии, представляющую собой автоматизированный информационный центр для управленческого учета, анализа, планирования, контроля, координации и коррекции экономики предприятия.
	Чтобы управлять, координировать, корректировать и контролировать процесс качества на промышленном предприятии, контроллинг необходимо внедрять в систему управления качеством продукции. Это позволит повысить уровень координирования процессов планирования, контроля, учета, анализа и регулирования на предприятии, обеспечения его методической и информационной базой. Также контроллинг позволит повысить качество управленческих решений и эффективность системы управления в целом.
	Современное развитие контроллинга в мировой практике управления качеством происходит в условиях усиления рыночной ориентации предприятия, что приводит к возрастанию значения системы управления и качественному перевороту в структурах и методах управления как фактора повышения конкурентоспособности предприятия.
	Контроллинг необходимо рассматривать как механизм в системе управления качеством продукции промышленных предприятий, который базируется на принципах обратной связи и представляет собой систему регулирования, координации, корректирования, управления и контроля за качеством продукции предприятия, учитывая современные требования рынка и ориентируясь на потребности потребителя. Такой подход дает возможность учитывать разные аспекты процесса контроллинга, рассматривая сущность управления качеством продукции сквозь призму исторически оформленных концепций контроллинга: ориентация на систему учета, на систему управления и на информационную систему предприятия.
	В условиях финансовой нестабильности, острой конкуренции и снижения прибыльности предприятий внедрение контроллинга в систему управления качеством промышленных предприятий в виде целостной системы является реальным конкурентным преимуществом. Мы предлагаем рассматривать систему контроллинга не как систему учета, а как практическую концепцию управления качеством, возникновение и необходимость внедрения которой обусловлены современными реалиями рыночной экономики: жесткой конкурентной борьбой в сфере промышленности, разноплановыми потоками информации, наличием альтернативных вариантов решения проблем управления качеством продукции.
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