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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ У ДІАГНОСТИЦІ КРИЗИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ КРИЗИСА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
USE OF THE STRESS TESTING METHOD IN DIДAGNOSTICS OF CRISIS AT AN ENTERPRISE
В даній статті розглядається діагностична система підприємства, яка може визначити стадії кризи і
причини кризи. Діагностування здійснюють через моделювання флуктуацій критеріїв, які описують
основні процеси на підприємстві, в рамках стохастичних параметрів, за оцінками заздалегідь. На відміну
від відомих діагностичних моделей, запропонована система формує словесний опис не недоліків в роботі
підприємства із зазначенням надійності наведених результатів.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, невизначеність, теорія ігор, некооперативних ігри,
статистичні, кооперативні ігри, стохастичні ігри.
В данной статье рассматривается диагностическая система предприятия, которая может определить
стадии кризиса и причины кризиса. Диагностирования осуществляют через моделирование флуктуаций
критериев, описывающих основные процессы на предприятии, в рамках стохастических параметров, по
оценкам заранее. В отличие от известных диагностических моделей, предложенная система формирует
словесное описание не недостаток в работе предприятия с указанием надежности приведенных результатов.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, неопределенность, теория игр, некооперативных
игры, статистические, кооперативные игры, стохастические игры.
The enterprise’s diagnostic system, which can define the crisis stage and the causes of crisis, is developed. The
diagnosing is carried out through the simulation of fluctuations of criteria, which describe the main processes on
the enterprise, in the frame of stochastic parameters, estimated beforehand. As against known diagnostic models,
the proposed system forms the verbal description of lacks in work of the enterprise with the indication of reliability
of the given results
Key words: game theory, decision-making support system, uncertainty, non-cooperative games, statistics, cooperative
games, stochastic games.

Постановка проблеми. Зростаючи запити виробництва та економіки, розвиток інформаційних
систем
Вступ. Відповідно до теорії управління, аналіз
досліджуваного об’єкта або системи це перший
необхідний етап, який починається з процесу при-

йняття рішень. Якщо підприємство розглядається
як досліджувана система, то діагностика підприємства та його оточення реалізується на етапі аналізу. Процедура діагностики набуває особливої
значущості в антикризовому управлінні, так як інтенсивність деструктивних змін надзвичайно ве-
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лика в компанії, яка знаходиться в кризовій ситуації, і її шанси вижити безпосередньо залежать від
своєчасного і правильного визначення його фінансового та економічного статусу.
Традиційно процедура кількісної діагностики в
антикризовому управлінні передбачає використання багатовимірних моделей прогнозування,
розроблених з використанням дискримінантного
або регресійного аналізу, а також рейтингових моделей, розроблених з використанням методу «дерева рішень» [1]. Ці моделі дозволяють віднести
досліджуване підприємство до класу «нормальні», ймовірність банкрутства яких вважається
низькою, або «проблемні», ймовірність банкрутства яких вважається високою, на основі аналізу
даних фінансової звітності. В якості прикладів
можна зазначити багатовимірних моделей прогнозування індексів Альтмана, Бівера, Тафлера а
також більш досконалі економіко-математичні
методи, як нейронні мережі та генетичні алгоритми [2].
Незважаючи на те, що багатовимірні моделі
прогнозування, також як і рейтингові моделі, що
використовуються для діагностики банкрутства,
широко поширені, вони мають ряд суттєвих недоліків, а саме:
– даний тип моделей дозволяє діагностувати
кризу тільки після того як підприємство фактично
понесло економічні збитки, але не може виявити кризові явища на ранніх стадіях, коли фінансові показники підприємства знаходяться в межах норми;
– розробка багатовимірних моделей прогнозування вимагає надання аналізу великих обсягів
однорідної статистичної інформації про результати функціонування багатьох компаній, які в умовах постійних змін законодавства та практики застосування процедур банкрутства часто суперечливі або відсутні взагалі;
– багатовимірні моделі прогнозування не виявляють і не пояснюють причин кризи, що робить їх
не підходящими для аналізу ситуації і обґрунтування управлінських рішень.
Методика, яка пропонується в даній роботі,
має системний підхід до діагностики кризового
статусу підприємства, позбавлений ряду проблем
і недоліків, які притаманні багатовимірним моделям прогнозування, також як і рейтингові моделі.
Розроблена методика діагностики дозволяє вирішити наступні завдання:
– виявити кризові процеси на підприємстві на
ранніх стадіях, до моменту досягнення статусу неплатоспроможності та банкрутства;
– визначити причини кризи на підприємстві,
що робить доцільним його використання не тільки
для діагностики, але й для прийняття рішень;
4

– оцінити ступінь ймовірності (надійності)
отриманого дослідження
Математична модель кризового процесу на
підприємстві лежить в основі запропонованої методики. Було розроблено п’ять критеріїв для опису цієї моделі. Ще одним важливим елементом
техніки діагностики є технологія стрес-тестування,
яка дозволяє імітувати динаміку розвитку кризового процесу на основі стохастичних вихідних параметрів моделі.
Кризовий процес на підприємстві
Кризу слід розглядати не як статичний статус,
а як процес. Розвиток кризового процесу на підприємстві передбачає послідовне проходження
декількох етапів, а саме стратегічна криза, криза
результату, криза ліквідності, і неплатоспроможність.
Підприємство отримує економічний збиток на
кожному етапі кризи, а розмір збитків тим більше,
чим глибшим є етап кризи. На рис. 1 зображено
приклад, який відображає динаміку збитків, отриманих підприємством, таких як зменшення вартості капіталу на різних етапах кризового процесу.
Давайте розглянемо механізм розвитку кризового процесу, за допомогою точок (1) – (5), позначених на діаграмі (див. рис. 1).
Точка (1) – початок стратегічної кризи, викликаної падінням ринкової вартості компанії. Причини зниження витрат компанії можуть бути різними, наприклад, низька конкурентна позиція або
погана якість товарів,����������������������������
���������������������������
низьке фінансове співвідношення зайнятих та власного капіталу і т.д. Кризовий процес на даному етапі є конвертованим, так
як зниження вартості����������������������������
���������������������������
компанії не було відображене у фінансових результатах її діяльності.
Точка (2) – початок кризи результату. Підприємство не зможе залучити додаткові кредити для
фінансування своїх поточних активів через те, що
внутрішня норма прибутковості підприємства
(IRR) стала нижчою, ніж процентна ставка, разом
з низькою ліквідністю або низьким відношенням
власного та зайнятого капіталу. Це призводить до
додаткових ризиків:�����������������������������
����������������������������
відсутність можливості залучити додаткові кредити можуть змусити підприємство відвернути гроші від оперативної активності для своєчасних платежів, що призведе до
зниження продажів, прибутку і грошового потоку.
Точка (3) – підприємство стає збитковим і забезпечує зниження відтворення незалежно від використовуваного джерела капіталу. Обсяги оперативної діяльності можуть як і раніше залишатися
на колишньому рівні за рахунок використання
амортизації для фінансування оперативної діяльності, але можливості для внутрішніх інвестицій в
довгострокові активи відсутні.
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Рис. 1. Розвиток кризового процесу

Точка (4) – початок кризи ліквідності. Операційний грошовий потік (сума прибутку і амортизація) став негативним, і підприємство не має резервів для поновлення оборотного капіталу. Кожен операційний цикл підприємства втрачає свої
поточні активи в обсязі, що дорівнює негативному розміру операційного грошового потоку.
Об’єм оперативної діяльності і продажів знижуються. З цієї точки у підприємства не має жодних
шансів, щоб зупинити кризу без спеціальних заходів.
Точка (5) – неплатоспроможність. Оборотні активи відсутні або менші за поточну заборгованість. Якщо підприємство стало банкрутом воно
буде або ліквідоване або реорганізоване – в будьякому випадку права на активи компанії будуть
перерозподілені на користь кредиторів, а власник
підприємства втратить частково або повністю
вкладений капітал.
Модель кризового процесу фіксується в базі
певної моделі діагностики, що дозволяє виявити
поточну стадію кризи на підприємстві на основі
ряду критеріїв.
Детермінована модель діагностики кризи
Процес діагностики з використанням запропонованої методики здійснюється на основі наступної інформації:
– дані річної фінансової звітності;
– стандарти та бенчмарки критеріїв ефективності;
– експертні рейтинги деяких характеристик
підприємства і його оточення (наприклад, частка
змінних і постійних витрат в загальній вартості;

середня процентна ставка по комерційним кредитам; індекс цін виробників і т.д.).
Після введення вихідної інформації про підприємство та його оточення розраховуються окремі групи фінансових та економічних параметрів,
які поділені на три ієрархічні рівні:
– індекси – основні параметри, від фінансової
звітності підприємств, які використовуються в подальших розрахунках;
– показники – абсолютні та відносні параметри, спроектовані на основі індексів;
– критерії ефективності – інтегровані фактори і
моделі, розроблені з використанням індикаторів.
П’ять критеріїв ефективності використовуються в розробленій методиці, точний опис якого наведено в статтях [3-5]:
– Коефіцієнт прогнозування загальної заборгованості до загальної суми активів, що відображає
фінансовий ризик бізнесу;
– Критерій продуктивності, який характеризує
антикризову стійкість підприємства;
– Модель внутрішньої норми прибутковості
компанії в умовах інфляції, яка розцінює ефективність компанії та її здатність залучати додаткові
позики і кредити;
– Комбінована модель прогнозування очікуваного часу неспроможності, яка може виправити
кризу ліквідності і неспроможність за умови, коли
підприємство не може залучити додаткові кредити;
– Модифікований коефіцієнт ліквідності, який
оцінює причини можливих змін ліквідності в прогнозованому році.
5
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Далі всі розроблені критерії ефективності та
показники порівнюються з встановленими стандартами або бенчмарками. Таким чином, співвідношення критеріїв і їх стандартів утворює безліч
ситуацій, кожна з яких має деякий економічний
сенс. Подальший аналіз всіх отриманих ситуації
за допомогою набору логічних правил дозволяє
охарактеризувати стан підприємства і виявити
причини кризи. Десять логічних правил використовується в методиці, і кожне правило характеризує певну загрозу для підприємства. Кожна з певних поєднань різних загроз формує діагноз підприємства (див. табл. 1.)
Таблиця 1
Виявлення стадії кризи, залежно від поєднання
загроз підприємства
Етап кризи
Кризи немає
Стратегічна криза

Головні загрози
немає
низька продуктивність;
низька частка власного
капіталу в пасивах
Криза результату
неможливе залучення
кредитів через: IRR нижче,
ніж процентна ставка, а
також низька ліквідність
або низька частка власного
капіталу в пасивах
Криза ліквідності
Ризик зниження обсягів
операційної діяльності за
умови неможливості
залучити кредити
Неплатоспроможність Ризик припинення
операційної діяльності за
умови неможливості
залучати кредити

Детермінована модель діагностики дозволяє
виявити тільки один з етапів кризи, які зазначено
в табл. 1, залежно від комбінації виявлених загроз.
Реалізація стрес-тестування дозволить прогнозувати так званий кризовий профіль, який означає,
що ймовірність випадку, коли підприємство буде
падати на одному з перерахованих етапів кризи
наступного року.
Технологія стрес-тестування
Стрес-тестування може бути визначене як «вивчення потенційного впливу на фінансові умови
фірми набору зазначених змін факторів ризику,
що відповідає винятковим, але можливим подіям» [6]. Стрес-тестування на досліджуваному підприємстві в рамках розробленої моделі буде проводитися на основі наступного алгоритму:
Крок 1. Вибір показників, які розподілені випадково. Їх зміни визначають значення критеріїв
ефективності використовуваних в техніці. П’ять
6

показників для стрес-тестування були визначені,
зокрема, відношення власного та зайнятого капіталу; співвідношення вартості доданої до вартості
активів; час обороту поточних активів; частка постійних витрат у загальних витратах; співвідношення змінних витрат і продажів.
Крок 2. Імовірнісні параметри стрестестування для кожного випадкового індикатора,
таких як математичне очікування ( M j ), стандартне відхилення ( δ j ) і коефіцієнт варіації ( ν j ), визначаються на основі статистичних даних.
Крок 3. Визначення значення випадкових показників. Розрахунок критеріїв ефективності буде
здійснюватись на основі цих значень, таким чином, кожен критерій ефективності є функцією деяких випадкових показників:
EC j = f ( I 1, I 2, ..., I j ),
(1)
де EC j – критерій ефективності, який використовується в техніці;
I j = ( M j , δ j ), нормально розподілений випадковий індикатор, описаний параметрами математичним сподіванням ( M j ) і стандартним відхиленням ( δ j ).
Крок 4. На основі встановлених логічних правил та з урахуванням загроз, наведених у табл. 1,
обирається поточний етап кризи.
Крок 5. Кроки 3 і 4 цього алгоритму рахуються
N раз, після чого відбувається оцінка ймовірності
кожної <j> стадії кризи (j ∈ [1;6]), які представлені
в табл. 1. Імовірність P j розрахована у формулі
Pj =

Cj
N

,

(2)

де P j – ймовірність випадку, коли статус
підприємства оцінується <j> стадією кризи;
C j – число випадків, коли статус підприємства
оцінується <j> стадією кризи в процесі моделюванні;
N – загальне число ітерацій.
Результати стрес-тестування, яке було проведено на основі вищевказаного алгоритму може
бути представлено у вигляді діаграми, яка показана на рис. 2. Період прогнозування, в ході якого
результати діагностики вважаються справжніми,
вважається один рік, що обумовлено особливостями використовуваного критерія ефективності.
Результати апробації методики та висновки
Апробація розробленої методики на семи різних українських підприємствах з різних сфер економіки, дозволило встановити, що:
– достовірність результатів діагностики банкрутства підприємств на основі наданої методики
не нижче, ніж з використанням відомих моделей
прогнозування таких як Z-рахунок Альтмана,
співвідношення Бівера та інші;
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Рис. 2. Діаграма профілю кризи, яка побудована на основі результатів стрес-тестування

– розроблена методика дозволяє виявити ранні
стадії кризи, які передують банкрутству, що неможливо з використанням багатовимірних моделей прогнозування та рейтингових моделей;
– розроблена методика дозволяє визначити
основні загрози для підприємства, із зазначенням
достовірності отриманих результатів, що неможливо при використанні інших моделей діагностики.
Апробація розробленої методики дозволяє зробити висновок, що вона має істотні переваги в порівнянні з відомими методами діагностики кризи
на підприємстві і може бути використана для інформаційної підтримки процесу прийняття рішень, зокрема, в процесі розвитку антикризової
стратегії на підприємстві.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ОСНОВІ ІГРОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ИГРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
DEVELOPMENT OF DECISION SUPPORT UNDER UNCERTAINTY BASED
ON GAME MODELING
В даній статті розглядається порівняльний аналіз існуючих підходів до прийняття рішень в умовах
невизначеності, розроблено концептуальну модель прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій, а
також запропонована архітектура системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності на
основі ігрового моделювання.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, невизначеність, теорія ігор, некооперативних ігри,
статистичні, кооперативні ігри, стохастичні ігри.
В данной статье рассматривается сравнительный анализ существующих подходов к принятию решений в условиях неопределенности, разработана концептуальная модель принятия решений в условиях
конфликтных ситуаций, а также предложена архитектура системы поддержки принятия решений в условиях неопределенности на основе игрового моделирования.
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, неопределенность, теория игр, некооперативных
игры, статистические, кооперативные игры, стохастические игры.
The subject of the article is a comparative analysis of existing approaches to decision making under uncertainty,
conceptual model of decision making under conflict situations, as well as the proposed system architecture support
decision making under uncertainty based simulation game.
Key words: game theory, decision-making support system, uncertainty, non-cooperative games, statistics, cooperative
games, stochastic games.

Постановка проблеми. Зростаючи запити виробництва та економіки, розвиток інформаційних
систем і технологій, пред’являють все більші вимоги до процесу прийняття рішень і управління в
різних областях людської діяльності. Особливо
гостро ця проблема стоїть в умовах неповноти або
низької якості вихідної інформації. При вирішенні таких оптимізаційних задач успішно використовується теорія дослідження операцій та теорія
© Личко Ю. В., 2014
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ігор. Апарат теорії ігор активно застосовується
при створенні систем підтримки прийняття рішень. При цьому дуже актуальна проблема розробки ефективних алгоритмів для пошуку оптимальних стратегій в ігрових моделях. На практиці,
з метою мінімізації часу відгуку і забезпечення інтерактивності, потрібно, щоб алгоритми були
здатні обробляти велику кількість інформації в режимі реального часу. Це може бути досягнуто
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них гравців, що виступають у ролі суперників або
партнерів.
У рамках теорії ігор існує кілька підходів до
прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій
між кількома гравцями: некооперативних ігри
[3,6], статистичні ігри [4], кооперативні ігри [4,5],
стохастичні ігри [3].
Для порівняння ігрових та неігрових підходів
до вирішення задачі прийняття рішень в умовах
невизначеності була складена табл. 1.
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+
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-

-

Cтохастичні ігри

Некооперативні ігри

+

Кооперативні ігри

Методи теорії
корисності

+

Статистичні ігри

Методи непарного
уподобання

Рішення задач з
повною невизначеністю
Рішення задач з
стохастичною
невизначеністю
Рішення задач з
невизначеністю
поведінки інших
осіб
Облік наявності
кількох осіб (ЛПР
або експертів)
Облік наявності
кількох ЛПР з
егоїстічнимі
інтересами
Облік можливості
об’єднання
егоїстичних ЛПР в
коаліції

Метаматичний
аналіз іерархій

Таблиця 1
Порівняння основних підходів до вирішення задачі
прийняття рішень в умовах невизначеності
(«+» – метод повністю відповідає критерію,
«-» – не задовольняє критерію, «+/-» – частково
підходить під критерій)

Критерії

шляхом їх розпаралелювання для різних архітектур сучасних обчислювальних систем.
Аналіз наукової літератури показав, що особливої уваги заслуговують завдання ігрового моделювання в зв’язку зі складністю формалізації
процесу прийняття рішень в умовах різних видів
невизначеності. Тому необхідна розробка концептуальної моделі прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій, що описує взаємодію конкуруючих механізмів управління та впливу, випадкових факторів з урахуванням функцій виграшів
гравців. Тема розкрита переважно різними науковців, серед них першочергової уваги заслуговують роботи Андрейченко
�����������������������������������
А.В., Саати Т.Л., Данилов В.І., Губко, М.В.
Метою цього дослідження – розробка концептуальної моделі прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій і її реалізація в рамках системи
підтримки прийняття рішень.
Викладення основного матеріалу. Порівняльний аналіз існуючих підходів до прийняття
рішень в умовах невизначеності.
Існуючі інформаційні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, як правило, використовують неігрові алгоритми [1, 2], наприклад методи аналізу ієрархій, методи ієрархічних мереж, теорію нечіткості, теорію корисності,
статистичні методи і пр., що обмежує можливість
їх застосування завданнями прийняття рішень
тільки в умовах повної або стохастичною невизначеності.
Однак у наші дні в різних соціально економічних сферах діяльності людини часто виникають
задачі прийняття рішень в умовах конфліктів і
конкурентної боротьби, коли кілька в загальному
випадку раціонально діючих суб’єктів здійснюють колективне прийняття рішень, причому виграш кожного залежить не тільки від обраної
ним стратегії, а й від рішень інших учасників і
результатів експериментів. Подібні завдання
можна зустріти в економіці (наприклад, конкуренція між продавцями схожою групи товарів),
політиці (конкуренція між політиками, політичними партіями, державами), соціології (конкуренція за перерозподіляються блага в суспільстві) і в
інших сферах.
Класичні методи прийняття рішень в умовах
невизначеності не здатні ефективно враховувати
існування конкуренції між кількома ОПР (особами, що приймають рішення). Теорія ігор [3-6], навпаки, дозволяє формувати відповідні теоретикоігрові моделі прийняття рішень, що приймають до
уваги всі види невизначеності – стохастичну невизначеність, повну невизначеність, а також невизначеність поведінки кількох активних або пасив-
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Вибрані критерії, наведені у першій колонці,
відображають найбільш важливі аспекти задачі
прийняття рішень – невизначеність, наявність декількох суб’єктів і можливість їх кооперації.
Неігрові методи прийняття рішень здатні
справлятися із завданнями в умовах повної невизначеності: методи аналізу ієрархій – за рахунок
парного порівняння альтернатив і критеріїв, методи нечіткого уподобання – шляхом введень нечітких бінарних відносин, методи теорії корисності – за допомогою отримання кількісних оцінок
корисності можливих результатів. Проте дані ме9
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тоди, за винятком останнього, не можуть бути
безпосередньо застосовані до завдань прийняття
рішень в умовах стохастичної невизначеності, а
також невизначеності поведінки інших осіб. Вони
також враховують можливість наявності кількох
осіб експертів, що діють спільно для прийняття
спільного рішення, але при цьому мається на увазі, що між ними немає егоїстичних конфліктних
інтересів.
Теоретико-ігрові підходи, навпаки, спеціально
розроблені для вирішення завдань в умовах наявності декількох гравців – ЛПР, діючих відповідно
до власних егоїстичними інтересами. Виняток
становить тільки вузький підклас статистичних
ігор, в якому єдиний раціональний гравець протистоїть безлічі випадкових дестабілізуючих факторів в ролі інших гравців.
З ігрових моделей тільки кооперативні ігри
враховують можливість об’єднання гравців в коаліції з метою вироблення спільних стратегій.
Всі теоретико-ігрові підходи беруть до уваги
невизначеність поведінки інших учасників. Крім
того, стохастичні ігри та статистичні ігри спеціально розроблені для задач зі стохастичною невизначеністю. Останній клас ігор також може бути
застосований до вирішення завдань в умовах повної невизначеності, в цьому випадку застосовуються різні критерії вибору чистих стратегій.
На підставі вищевикладеного можна зробити
висновок, що методи теорії ігор найкраще підходять до цілей цього дослідження. Для задач прийняття рішень в умовах повної невизначеності –
ігри з природою (підклас статистичних ігор), в
умовах стохастичної невизначеності – статистичні та стохастичні ігри, в разі відсутності кооперації гравців – некооперативних гри, а за наявності
можливості їх об’єднання в коаліції – кооперативні гри. Також можливі змішані варіанти, наприклад кооперативно статистичні ігри, об’єднуючі
умови двох даних класів ігор.
Проте в рамках даного дослідження ми зосередимося в першу чергу на кооперативних іграх,
які забезпечують найбільш адекватні моделі прийняття рішень в умовах сучасної економіки і конкурентних ринків [7], де мають місце тенденції до
об’єднання чи спільної координації дій гравців з
метою отримання більшого прибутку – злиття і
поглинання компаній, картельні змови, монополістичні об’єднання тощо.
Алгоритми вирішення більшості ігор мають
експонентну тимчасову складність, наприклад
для кооперативних ігор необхідно здійснювати
комбінаторний перебір всіх можливих коаліцій, а
також застосовувати симплекс метод для рішення
серії завдань лінійного програмування. Викорис10

тання паралельних реалізацій алгоритмів рішення
різних ігор дозволить, по-перше, збільшити розміри задачі (кількість гравців, число їх стратегій
і т. д.), розв’язуваної за той же час, і, по-друге,
значно скоротити час отримання результатів, що
забезпечує велику інтерактивність системі підтримки прийняття рішень при взаємодії з користувачем, а також дозволяє використовувати вирішальний модуль в системах реального часу з критичним часом відгуку, наприклад в планувальнику завдань для грід-системи [8].
Тому в силу названих причин пропонована в
даній роботі система підтримки прийняття рішень
в умовах невизначеності передбачає розпаралелювання вирішальних модулів для різних архітектур обчислювальних систем – високопродуктивних кластерів, грід-систем і багатопроцесорних
систем із загальною пам’яттю.
Відносини між різними класами ігор.
На малюнку 1 наведені основні класи ігор, що
розглядаються в рамках цього дослідження. Стрілками зображені відносини між ними: пунктирними – включення окремих класів ігор як підкласів в
інші класи ігор, безперервними – можлива сводимість окремих класів ігор до інших класів в процесі вирішення. Наприклад, стохастичні ігри зводяться до усіченим рекурсивним іграм, які, в свою
чергу, вирішуються у вигляді серії матричних
ігор. Кооперативні ігри можуть використовувати
спосіб завдання характеристичної функції у вигляді набору матричних або біматричних ігор між
всілякими парами коаліцій гравців K проти N/K
[7], в цьому випадку для знаходження рішення кооперативної гри спочатку з метою побудови характеристичної функції вирішується набір відповідних матричних, біматричних, статистичних та
інших ігор, а потім знаходиться вектор Шеплі,
C-ядро, N-ядро або НМ-рішень.
Існує три основні можливості розпаралелювання алгоритмів рішення раз особистих класів ігор:
1. Паралельне рішення серії (з урахуванням залежностей) або набору незалежних ігор, до яких
зводиться дана гра. Наприклад, паралельне вирішення набору незалежних матричних або біматричних ігор, до яких зводиться кооперативна гра.
Інший приклад – паралельне вирішення серії матричних ігор з урахуванням наявних залежностей,
до якої зводиться рекурсивна гра.
2. Розпаралелювання процесу відомості ігри до
інших ігор. Наприклад, паралельне побудова матриць для матричних або біматричних ігор, до
яких зводиться кооперативна гра.
3. Розпаралелювання самого методу рішення
гри. Наприклад, розпаралелювання симплекс методу дозволить ефективно вирішувати матричні, а
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також статистичні гри з проведенням експерименту і без нього для великої кількості стратегій гравців. Іншим прикладом є розпаралелювання алгоритму знаходження вектора Шеплі, що є частиною алгоритму рішення кооперативної гри.
Концептуальна модель прийняття рішень в
умовах конфліктних ситуацій.
Розглянемо завдання прийняття рішення щодо
управління деякою системою Ω (див. рисунок 2).
Вплив на неї здійснюється набором пристроїв керування {Pi}i=1, 1, n і випадковими дестабілізуючими факторами {Yj}j=1, 1, m . Кожен пристрій управління реалізує керуючий вплив si ∈ Si де Si – ����
безліч його допустимих значень. Вхідні параметри
разом формують вектор S = (Si , ..., Sn ). керуючих
впливів. Аналогічно вектор ε = (ε i , ..., ε n ). являє собою випадкові збурення ε = (ε ↓ j ∈ D ↓ε ↑ j )., що викликаються дестабілізуючими факторами (некерованими і косвенокерованими) {Yj}. Вихідні сигнали
системи
описуються
вектором
виH ( s, ε ) = ( H ↓1( s, ε ), ..., H ↓ n ( s, ε ).σ = (δ ↓1, ..., δ ↓1)
значає вплив гравців за допомогою системи на побічно керовані фактори множини {Yj} (компоненти вектора σ – керуючі впливу), а I – доступна
пристроям управління інформація про стан дестабілізуючих факторів {Yj}.

Рис. 1. Загальна модель прийняття рішень
щодо управління системою Ω

Якщо керуючі механізми {Pi} функціонують як
єдине ціле, підкоряючись спільної мети максимізації вихідних параметрів, то в цьому випадку ми
маємо класичну багатокритеріальну оптимізаційну задачу прийняття рішення:
H i ( s, ε ) → max, i = 1, n

s ∈ S1 × S2 × ... × Sn
.

1
2
m
ε ∈ D ε × D ε × ... × D ε

(1)

Причому якщо дестабілізуючі фактори відсутні, то перед нами звичайна багатокритеріальна
оптимізаційна задача прийняття рішень в умовах
визначеності:
H i ( s ) → max, i = 1, n
s ∈ S1 × S2 × ... × Sn

(2)

Причому якщо дестабілізуючі фактори відсутні, то перед нами звичайна багатокритеріальна
оптимізаційна задача прийняття рішень в умовах
визначеності.
Якщо ж керуючі механізми функціонують в
якості незалежних егоїстичних раціональних
суб’єктів, причому кожен з них прагне максимізувати тільки свій вихідний параметр (тобто Pi добивається максимізації H i ( s, ε ), безвідносно до
решти значень H i ( s, ε ), j ≠ i ), то в цьому випадку
ми маємо теоретико-ігрове завдання прийняття рішень.
У разі відсутності дестабілізуючих факторів
{Yj} завдання зводиться до класичної некооперативних грі G nc = ({Pi } , {Si } , {H i }) коли керуючим
механізмам гравцям заборонено домовлятися
щодо спільних стратегій, або до кооперативної
грі, коли їм дозволено об’єднуватися в коаліції з
метою реалізації спільних дій G ↓c = ({P↓ i } , ν )) ,
причому характеристична функція ν : 2{Ð  i } → R ,
де 2{Ð  i } – булеан (безліч всіляких коаліцій гравців), будується на основі приватних функцій виграшу окремих гравців. В обох випадках моделюється прийняття рішень в умовах невизначеності
поведінки активного противника або партнера.
У ситуації, коли дестабілізуючі фактори {Yj}
не можна виключити, завдання прийняття рішення
зводиться
до
статистичної
грі
G s = ({Pi } , {Y j } , {Si } , {D εj } , H ( s, ε )), якщо гравці не
кооперуються, і до складової кооперативно статистичної гри G cs = ({Pi } , {Y j } , {Si } , {D εj } , ν ), в іншому випадку. У цих іграх до невизначеності поведінки інших гравців додається стохастична невизначеність.
Стохастична гра може бути описана у вигляді
набора G stocs = ({Pi } , {G j } , { p ( i , j , x i )}), де {G j } –
набор ігрових елементів, що представляють собою кооперативні, некооперативних, статистичні
або змішані варіанти ігор; { p ( i , j , x i )} – імовірності переходу від ігрового елемента G i до елемента
G j за умови реалізації ситуації x i .
У рамках цієї роботи планується реалізувати і
разпаралелити для різних архітектур обчислювальних систем алгоритми вирішення всіх перерахованих класів ігор.
Архітектура системи підтримки прийняття
рішень в умовах невизначеності.
Оптимальний варіант архітектури розробляється системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності наведений на рис. 1.
Виділено наступні програмні компоненти даної системи:
1. Вирішальні модулі для конкретних архітектур паралельних обчислювальних систем – грід11
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систем, кластерів і SMP систем (симетричних багатопроцесорних систем з спільною пам’яттю).
Кожен подібний модуль, що представляє собою
паралельну програму, реалізує алгоритм вирішення певного класу ігор і враховує особливості відповідної системи: для грід-систем – слабку
зв’язність між деякими парами виконуються багатопоточних процесів в силу низької пропускної
здатності частини мережевих з’єднань; для кластерів – сильну зв’язність в силу наявності високопродуктивної мережі, а також багатопроцесорність обчислювальних вузлів (використовується
змішана модель з багато-процесами); для SMP
систем – наявність загальної пам’яті, що забезпечує ефективний обмін інформацією між паралельними програмними потоками процесу програми.
2. Модуль управління обчисленнями, взаємодіючи з керуючими системами паралельної обчислювальної техніки, займається запуском і контролем виконання завдань ігрового моделювання
прийняття рішень. Реалізується у вигляді окремого програмного сервісу.
3. Модуль взаємодії з користувачем містить
зручний дружній інтерфейс роботи з ЛПР, що забезпечується відповідними підсистемами постановки завдання ігрового моделювання прийняття
рішень і візуалізації отриманих результатів. Реалізується у вигляді Web програми.
4. Модуль доставки даних при взаємодії з сервісами мережної передачі файлів обчислювальної
техніки забезпечує завантаження зі сховища даних вхідних файлів, необхідних вирішальним модулям, а також збереження вихідних файлів з результатами. Реалізується у вигляді окремого програмного сервісу.
5. Сховище даних використовується для зберігання поставлених завдань, параметрів управління вирішальними модулями, поточної керуючої
інформації, отриманих результатів, профілів користувачів системи. Реалізується у вигляді реляційної СУБД, що підтримує структурований мова
запитів SQL.
6. Керуючі системи паралельної обчислювальної техніки забезпечують всі стадії локальної обробки обчислювальних завдань – їх прийом, постановку в чергу, планування, запуск, контроль
виконання і збереження результатів. Керуючі системи в загальному випадку являють собою стандартні автономні компоненти, здатні паралельно
виконувати завдання власних користувачів обчислювальної техніки, які не мають відношення до
даної системи підтримки прийняття рішень. Приклади подібних систем-Torque, Condor, LSF HPC.
7. Сервіси мережної передачі файлів є стандартними компонентами паралельної обчислю12

вальної техніки і забезпечують безпечну передачу
файлів, необхідних для запускаються завдань, а
також отримання результатів обчислень. Приклад
подібного сервісу – демон з підтримкою протоколу SFTP.К числу апаратних компонент цієї системи підтримки прийняття рішень відносяться: грідсистеми, обчислювальні кластери і SMP системи з
перед встановленими відповідними версіями вирішальних модулів для різних класів ігрових завдань; центральний сервер, що включає всі основні програмні компоненти справжньої системи;
комп’ютери користувачів ЛПР до встановлених
стандартними браузерами. Інформаційний обмін
між даними апаратними компонентами здійснюється через локальну мережу або мережу Інтернет
з використанням захищених протоколів. Ця декомпозиція архітектури системи є оптимальною в
тому плані, що вона:
1) враховує основні класи паралельних обчислювальних систем та особливості розробки для
них паралельних програм;
2) дозволяє при визначенні специфікацій загальних інтерфейсів взаємодії модулів і підсистем
вести їх незалежну розробку окремими виконавцями;
3) забезпечує можливість гнучкої модифікації
архітектури системи, наприклад шляхом введення
вирішальних модулів для інших паралельних обчислювальних систем;
4) дає можливість вести поступову розробку
системи, починаючи з окремих модулів;
5) забезпечує більшу керованість і надійність
всієї системи.
Типовий користувальницький сценарій роботи
з даною системою:
1. Формування розв’язуваної задачі прийняття
рішень в умовах невизначеності.
2. Вибір методу розв’язання задачі.
3. Завдання параметрів роботи вирішального
модуля (його тип, кількість процесів/потоків, обмеження за часом виконання і т. і.).
4. Запуск процесу вирішення задачі і очікування закінчення обчислень.
5. Перегляд та аналіз отриманих результатів.
6. Отримання звіту з результатами.
Основні вимоги, пропоновані до системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, – гнучкість постановки задачі прийняття рішень, наочність представлення результатів, надійність функціонування, коректність, продуктивність і документованість.
Висновки. Виконана порівняльна оцінка методів прийняття рішень в умовах невизначеності,
яка показала перевагу теоретико-ігрового підходу, а також необхідність розпаралелювання алго-
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ритмів вирішення різних класів ігрових завдань.
Використання паралельних реалізацій алгоритмів
дозволяє збільшити розміри завдань, що вирішуються за теж час, а також використовувати вирішальний модуль в системах реального часу з критичним часом відгуку, наприклад в планувальнику завдань для грід-системи.
Розроблено концептуальну модель прийняття
рішень в умовах конфліктних ситуацій, що описує
взаємодію конкуруючих механізмів управління та
впливу випадкових факторів з урахуванням функцій виграшів гравців.
Запропонована архітектура системи підтримки
прийняття рішень в умовах невизначеності з урахуванням наявності декількох спеціальних вирішальних модулів для різних архітектур паралельної обчислювальної техніки.
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ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЭКСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
EXPORT ACTIVITY OF CSR ENTITY: THE TOOL OF INCREASE THE EFFICIENCY
Обґрунтовано доцільність розгляду експортної діяльності підприємства як індикатора соціальної
відповідальності. Проаналізовано основні стандарти сертифікації діяльності експортоорієнтованого
підприємства з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку та циклу експортної діяльності. Виокремлено витрати на впровадження даних стандартів при здійсненні експортної діяльності. Удосконалено матрицю виникнення витрат на експортну діяльність з урахуванням витрат на соціальну
відповідальність залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку та фаз виробничого циклу. Запропоновано інструментарій для підвищення рівня ефективності експортної
діяльності з урахуванням витрат на соціальну відповідальність. Наведено приклад реалізації такого
інструментарію для ПАТ «Промприлад».
Ключові слова: експортна діяльність; витрати на експортну діяльність; стадії залучення до зовнішнього ринку; цикл експортної діяльності; соціальна відповідальність; витрати на соціальну відповідальність; ефективність
експортної діяльності.
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Обоснована целесообразность рассмотрения экспортной деятельности предприятия как индикатор социальной ответственности. Проанализированы основные стандарты сертификации деятельности экспортноориентировочного предприятия с учетом стадий привлечения к внешнему рынку и цикла экспортной
деятельности. Выделены расходы на внедрение данных стандартов при осуществлении экспортной деятельности. Усовершенствована матрица возникновения расходов на экспортную деятельность с учетом
расходов на социальную ответственность в зависимости от стадий привлечения предприятия к внешнему
рынку и фаз производственного цикла. Предложено инструментарий для повышения уровня эффективности экспортной деятельности с учетом расходов на социальную ответственность. Приведен пример реализации такого инструментария на ПАО «Промприбор».
Ключевые слова: экспортная деятельность; расходы на экспортную деятельность; стадии привлечения к
внешнему рынку; цикл экспортной деятельности; социальная ответственность; расходы на социальную ответственность; эффективность экспортной деятельности.
Grounded the expediency of consideration the export activity of enterprice as an indicator of social responsibility.
Analyzed the basic standards for the certification of the export-oriented entity considering the stages involvement
in the export market and cycle of such activity. Determined the cost of implementing these standards in export
activity. Improved the matrix incurring the costs of export activity considering the costs for social responsibility
depending on the stage involvement in the export market on the basis of the production cycle. Proposed a tool to
improve the efficiency of export activity based the costs for social responsibility. Presented an example of the latter
instrument PJSC «Promprylad».
Key words: export activity; cost of export activity; stage��������������������������������������������������������������
s�������������������������������������������������������������
involvement in the export market; the
��������������������������
cycle of export activity; social responsibility; costs for social responsibility; the efficiency of export activity.

Актуальність проблеми. Загальновідомим є
те, що експортна діяльність є одним із основних
засобів диверсифікації діяльності суб’єкта господарювання, особливо у разі виникнення сприятливих умов середовища функціонування. Так, позитивні зміни в межах часткової дії Угоди про асоціацію з ЄС сприяли активізації експорту вітчизняних товарів у 2014 р., про що свідчить вперше за
останні 9 років позитивне сальдо операцій з експорту та імпорту товарів. Однак, стан експортної
діяльності на сьогодні свідчить про ряд проблем,
які набувають стійкої тенденції до накопичення та
поглиблення [5] і потребують комплексного підходу до їх розв’язання. Зокрема, вихід на нові ринки країн Європи та США супроводжується низкою додаткових умов, серед яких на сьогодні особливої ваги набуває дотримання вимог міжнародних стандартів в межах концепції сталого розвитку. Щодо вітчизняних суб’єктів господарювання,
то дотримання вимог концепції набуло правового
характеру після підписання Президентом України
Указу «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [3]. Інструментом реалізації концепції
виступає соціальна відповідальність бізнесу, що
дозволяє розпочати роботу на зовнішньому ринку
від здійснення найпростіших операцій із залученням посередників і сторонніх організацій до більш
складних утворень та форм із комплексом операцій різного характеру та налагодженням процесу
виробництва у країні контрагента в міру накопичення досвіду та експортного потенціалу. Специфікою перебігу експортної діяльності підприємств є залежність останньої від стадій залучення

суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку з
урахуванням фаз виробничого циклу [7, с. 14-18;
10, с. 7-9; 2, с. 7-8]. Застосування такого підходу
до розгляду експортної діяльності дозволить вітчизняному суб’єкту господарювання не лише з
теоретичної, а й з практичної точки зору визначити ймовірні ризики провадження діяльності на
певному ринку; розрахувати необхідний обсяг капіталовкладень та ресурсного забезпечення; обчислити величину витрат на експортну діяльність
та ідентифікувати стадію залучення до зовнішнього ринку; розглянути ймовірні варіанти переходу
на іншу стадію залучення згідно із циклом експортної діяльності [10, с. 8]; виокремити ключові
витрати такої діяльності з урахуванням певної
стадії, а також вибрати оптимальну стратегію розвитку експортної діяльності. Однак, особливого
значення набуває дотримання вимог міжнародної
спільноти не лише у царині усього ланцюжка
створення
продукту
підприємствамиекспортерами, але й наявність ініціатив у сфері
соціальної відповідальності, надання нефінансової звітності і, як результат, формування довіри до
вітчизняних суб’єктів господарювання. Тому,
особливо актуальним є визначення місця експортної діяльності у концепції соціальної відповідальності підприємства та ідентифікування такої діяльності як одного із ключових індикаторів соціальної відповідальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Значна кількість вітчизняних і зарубіжних науковців займаються дослідженням експортної діяльності та витрат такої діяльності, а також вияв15
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ленням проблем соціальної відповідальності підприємства. У сфері експорту та витрат на експортну діяльність вагомими є праці таких вітчизняних
та зарубіжних науковців, як П. Беаміша, Д. Болла,
Дж. Бріклі, Ф. Гюнтера, Дж. Зіммермана, Е. Інкпена, А. Катца, В. Маккулоха, К. Сміта, Ф. Розенцвейга, А.О. Босака, В.Ю. Горчакова, М.О. Данилюка, С.Я. Єлецьких, Е.Е. Ібрагімова, О.А. Кириченка, Л.С. Кутідзе, В.Р. Лещій, Л.Г. Ліпич,
А.А. Мазаракі, О.Г. Мельник, В.П. Мікловди,
Н.Ю. Подольчака, А.А. Садєкова, С.Я. Салиги,
Г.М. Тарасюка, А.О. Фатенок-Ткачук, С.Є. Хрупович, Н.І. Чухрай, С.М. Шаповала. Найвідомішими науковцями, що проводять дослідження у
сфері соціальної відповідальності є Д. Аллен,
Х. Алфорд, Е. Карнегі, Д. Маттен, М. Макінтош,
О. Лазоренко, Д. Ліфінцев, М. Портер, Д. Рокфеллер, М. Фрідмен, А. Черпак та ін.
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми. Оскільки експорт у енциклопедичній та економічній літературі тлумачиться
як операція з продажу готової продукції, практично жоден з науковців не досліджував і не розглядав експортну діяльність з позиції соціальної відповідальності підприємства. Однак, сучасні умови введення бізнесу вимагають врахування принципів соціальної відповідальності як засадничої
стратегії бізнесу з метою одержання додаткових
конкурентних переваг та накопичення експортного потенціалу.
Цілі статті. Цілями написання даної статті є:
обґрунтування доцільності розгляду експортної
діяльності підприємства як індикатора соціальної
відповідальності; аналізування стандартів ISO та
ідентифікування витрат на їх впровадження
підприємством-експортером; удосконалення матриці виникнення витрат на експортну діяльність
з виокремленням витрат на соціальну відповідальність залежно від стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку та урахуванням
фаз виробничого циклу; розроблення інструментарію для підвищення рівня ефективності експортної діяльності з урахуванням витрат на соціальну відповідальність; реалізація розробленого
інструментарію на прикладі ПАТ «Промприлад».
Виклад основного матеріалу досліджень. Ратифікація угоди про асоціацію з Європейським
Союзом відкрила безліч можливостей для національних товаровиробників щодо реалізації виробленої продукції та виходу на ринки збуту більшості країн світу без додаткової сертифікації за
рахунок приведення вітчизняної продукції відповідно до вимог Євросоюзу. Це є можливим за умови модернізації вітчизняної системи сертифікації
шляхом впровадження на усіх підприємствах су16

часних стандартів з сертифікації, а також постійного вдосконалення якості продукції та врахування вимог споживачів.
Загальновідомим є те, що більшість вітчизняних суб’єктів господарювання провадить діяльність як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках лише з метою одержання прибутку, нехтуючи при цьому потребами споживачів як однієї із
рушійних сил економіки. Це відповідно призводить до низьких темпів росту національної економіки і перебування на стадії скорочення експортної діяльності згідно із циклом такої діяльності [10, с. 7-9] більшості експортноорієнтованих
підприємств з повним циклом виготовлення експортної продукції. Власне угода про асоціацію з
Євросоюзом [1] є одним із активізаційних чинників розвитку експортної діяльності вітчизняних
суб’єктів господарювання, особливо у сфері виробництва, переорієнтовуючи таку діяльність відповідно до потреб кінцевих споживачів. Згідно з
угодою, останні одержать більше прав щодо заміни продукції після укладення договору купівліпродажу, можливості одержання грошової компенсації, а також подання колективних позовів.
Це все у комплексі є стимулом для вітчизняних
суб’єктів господарювання до виробництва більш
якісної продукції та постійного підвищення її конкурентоспроможності. Також згідно з угодою про
асоціацію відбудуться кардинальні зміни у соціальній політиці щодо трудових прав працівників,
а саме: удосконалення трудових договорів; заборона колективного звільнення; можливості виходу на дострокову пенсію; збільшення заходів безпеки на робочому місці; належна оплата праці для
працівників як з повною, так і з частковою зайнятістю, а також рівноправ’я чоловіків і жінок [1].
Задоволення потреб споживачів у сфері виробництва певної продукції та модернізація соціальної
сфери є підвалинами концепції соціальної відповідальності підприємства, без врахування якої
сьогодні неможливо успішно провадити діяльність з орієнтацією на перспективу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Тому розгляд
експортної діяльності як одного із видів господарської діяльності суб’єктів господарювання [2,
с. 7], є неможливим без врахування соціального
аспекту та відповідних витрат на соціальну відповідальність. Ідентифікування витрат на соціальну
відповідальність, які виникатимуть при здійсненні експортної діяльності на певних стадіях залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього
ринку з урахуванням циклу виготовлення експортної продукції [7, с. 9-18; 10, с. 7-8], неможливе без означення понятійного апарату та
нормативно-правового поля дослідження.
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Згідно з означенням, наведеним в економічній
енциклопедії за редакцією Б. Д. Гаврилишина, під
соціальною відповідальністю підприємства слід
розуміти «одну із провідних концепцій у тлумаченні головної мети діяльності підприємств, згідно з якою такою метою перестали бути максимальні привласнення прибутку, а визначальними
є задоволення соціальних потреб та інтересів усіх
верств населення». Соціальна відповідальність
характеризується інформацією щодо розширення
номенклатури виготовленої продукції, збільшення кількості ринкових сегментів, дотримання
норм державного регулювання тощо. Також науковці зазначають, що виробництво якісної продукції відповідно до вимог реальних та потенційних споживачів є лише одним із найважливіших
напрямів забезпечення соціальної відповідальності. Серед інших слід виокремити створення належних умов праці, збереження довкілля, сплата
соціальних внесків тощо [4, с. 418].
Для експортоорієнтованих підприємств надзвичайно важливим є дотримання основних підвалин соціальної відповідальності та реалізація усіх
її напрямів з метою розвитку експортної діяльності згідно із циклом такої діяльності [10, с. 7-9],
оптимізації витрат експортної діяльності на певній стадії залучення суб’єкта господарювання до
зовнішнього ринку та підвищення рівня її ефективності, що є можливим за рахунок впровадження стандартів міжнародної організації зі стандартизації, а саме ISO 9000 »Менеджмент якості»,
ISO
14000
«Екологічний
менеджмент»,
ISO��������������������������������������������
26000 »Настанова по соціальній відповідальності» та міжнародного стандарту SA������������
��������������
8000 «Соціальна відповідальність». Слід зазначити, що сертифікація згідно стандартів ISO не є обов’язковою,
а носить рекомендаційний характер. Основною
метою сертифікування є підвищення ефективності та результативності діяльності суб’єкта господарювання.
Використання даних стандартів перед усім
сприятиме зменшенню вхідних бар’єрів та прискорюватиме процес виходу на нові ринки збуту
для підприємств, що планують провадити діяльність на зовнішньому ринку, тобто знаходяться на
стадії початкового залучення згідно із циклом експортної діяльності, та зумовлюватиме підвищення рівня конкурентоспроможності виробленої
продукції, зростання кількості споживачів та
оптимізацію витрат на експортну діяльність (витрат передвиробничої і виробничої фаз та деяких
витрат реалізаційної фази) для суб’єктів господарювання, що знаходяться на стадії нарощення чи
сформованості експортної діяльності. Як уже
нами зазначалось, на сьогодні характеристики со-

ціальної
відповідальності
підприємства
є
обов’язковими для країн Євросоюзу. Оскільки
Україна почала процес імплементації угоди про
асоціацію, тому вітчизняним експортоорієнтованим суб’єктам господарювання слід протягом
15 місяців (часу відтермінування імплементації
угоди щодо створення глибокої всеохоплюючої
зони вільної торгівлі в межах асоціації між Україною та Європейським Союзом внаслідок тристоронніх переговорів між Україною, Російською
Федерацією та Європейським Союзом з метою
збереження протягом даного терміну режиму
вільної торгівлі в рамках СНД) сформувати підґрунтя для забезпечення певного рівня ефективності експортної діяльності через врахування сукупності витрат на соціальну відповідальність.
Отже, можна стверджувати, що експортна діяльність підприємства є одним із ключових індикаторів соціальної відповідальності, тобто відображає
сукупність ключових показників, що формують
орієнтири та вказують на тенденції розвитку
суб’єкта господарювання.
Нами запропоновано концептуально новий
підхід до тлумачення експортної діяльності
суб’єкта господарювання на засадах теорії життєвого циклу та розроблено інструментарій економічного оцінювання та планування витрат на експортну діяльність, а також алгоритм формування
витрат на експортну діяльність за стадіями залучення до зовнішнього ринку. [10, с. 313-326; 9,
с. 61-71] Даний інструментарій, як і алгоритм, є
універсальними засобами щодо оцінювання рівня
витрат на експортну діяльність. Проте, з урахуванням концепції соціальної відповідальності
можливим є виникнення додаткових витрат, які
пов’язані із застосуванням стандартів ISO та SA.
Так, основними стандартами, що є рекомендованими до застосування для усіх вітчизняних експортноорієнтованих підприємств, є [6, 8]:
1) стандарт ISO 9000 «Менеджмент якості» – є
однією із характеристик успішності розвитку діяльності суб’єкта господарювання на зовнішньому ринку, що дає можливість організування співпраці з іноземними контрагентами, полегшення доступу до джерел інвестування та кредитування на
пільгових умовах, прискорення терміну одержання певних ліцензій, збільшення кількості ринкових сегментів, полегшення виходу на нові ринки
збуту, можливість розпочати діяльність на зовнішньому ринку на стадії нарощення експортної
діяльності чи переходу на наступну стадію залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього
ринку згідно із циклом такої діяльності;
2) стандарт ISO���������������������������
������������������������������
14000 «Екологічний менеджмент», що передбачає розроблення підприєм17
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ством екологічної політики та програми щодо її
впровадження, а також визначення відповідальних осіб за роботу системи екологічного менеджменту. Запровадження даної системи на вітчизняних експортноорієнтованих підприємствах сприяє
ефективному управлінню сукупністю впливів виробничої фази на навколишнє середовище і таким
чином приведенню діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог зовнішнього
ринку. Також застосування даної системи є своєрідною можливістю доступу продукції національних товаровиробників на ринки збуту певних країн. Зокрема, до переваг впровадження даного стандарту слід віднести економію енергії та ресурсів
за рахунок ефективного управління ними, збільшення ринкової вартості основних фондів підприємства, можливості виходу на ринки екологічно
чистої продукції, покращення системи управління
підприємством тощо. Слід зазначити, що переважна більшість вимог стандарту ISO 14000 дублюється з вимогами до стандарту ISO 9000, тим
самим спрощуючи процедуру сертифікації і зменшуючи її вартість за умови наявності стандарту
менеджменту якості на підприємстві;
3) �������������������������������������������
ISO����������������������������������������
26000 «Настанова по соціальній відповідальності», що не є документом як два попередньо розглянутих стандарти, а є добровільною настановою, яка сприяє упорядкуванню діяльності
суб’єкта господарювання в галузі соціальної відповідальності, передбачає ідентифікування зон
відповідальності для кожного підприємства у його
взаємовідносинах із зацікавленими сторонами, а
також зумовлює впровадження у його діяльність
таких елементів, як: захист прав споживачів, безпека праці та навколишнього середовища, організаційне управління та етику бізнесу. Даний міжнародний документ визначає основні принципи
соціальної відповідальності та способи щодо
впровадження соціально відповідальної поведінки суб’єкта господарювання відповідно до стратегій та систем управління, що застосовуються підприємствами;
4) SA 8000 «Соціальна відповідальність».
Основною ціллю даного стандарту є безперервна
модернізація трудової діяльності суб’єкта господарювання. Метою створення даного стандарту є
можливість
підтвердження
використання
суб’єктом господарювання соціально відповідальних підходів під час провадження своєї діяльності
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Система менеджменту, яка базується на вимогах
стандарту SA 8000 «Соціальна відповідальність»
відповідає загальним вимогам стандарту ISO
9000. Застосування стандарту SA 8000 на підприємстві дозволяє створити оптимальні умови праці
18

для найманих працівників, а також підвищити їх
життєвий рівень. Тому, суб’єкт господарювання з
системою менеджменту, яка відповідає вимогам
стандарту SA 8000, характеризується значною
конкурентною перевагою у сфері мотивації персоналу, що відповідно сприяє більш ефективному
використанню сучасної системи менеджменту з
метою реалізації цілей суб’єкта господарювання
та досягнення певного рівня ефективності. Використання на підприємствах поряд із цим стандартом інших стандартів, а саме: ISO 9000 та ISO
14000, сприяє мінімізації ризиків експортної діяльності суб’єкта господарювання, підвищенню
рівня ефективності його діяльності, а також нівелюванню ймовірності переходу на стадію скорочення експортної діяльності згідно із циклом такої
діяльності.
Неналежне врахування витрат на соціальну
відповідальність хоча б на одній із фаз виробничого циклу може зумовити суттєві проблеми в експортній діяльності. Так, врахування витрат на соціальну відповідальність лише у виробничій фазі
є недоцільним, оскільки основне призначення експорту – реалізація продукції. А витрати, націлені
лише на реалізацію експортної продукції, можуть
виявитись марними через подальші рекламації
споживачів. З огляду на вище зазначене, пропонуємо враховувати сукупність витрат на соціальну
відповідальність у загальних витратах на експортну діяльність на кожній стадії залучення суб’єкта
господарювання до зовнішнього ринку в межах
циклу експортної діяльності з метою визначення
фактичного розміру понесених витрат, розрахунку рівня ефективності експортної діяльності, ідентифікування способів оптимізації певних складових витрат на експортну діяльність та ймовірних
сценаріїв розвитку такої діяльності.
Урахування витрат на соціальну відповідальність, які виникають при провадженні експортної
діяльності підприємства, дозволило удосконалити
матрицю виникнення таких витрат залежно від
стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку з урахуванням фаз виробничого циклу. Таким чином, в подальшому під витратами на
експортну діяльність ми розуміємо сукупність безпосередніх витрат на здійснення експортної діяльності
та витрат на соціальну відповідальність. Фрагмент
удосконаленої матриці наведено у табл. 1.
З метою виявлення рівня ефективності експортної діяльності в цілому та ефективності витрат,
включно з витратами на соціальну відповідальність, зокрема, нами запропоновано інструментарій аналізування та економічного оцінювання таких витрат на стадіях залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку у формі процесу.
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Таблиця 1

Фрагмент матриці виникнення витрат на експортну діяльність залежно від стадій залучення
суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку з урахуванням фаз виробничого циклу *
Фази
виробничого
циклу

Групи витрат
на експортну
діяльність

…
…
Реалізацій- …
на фаза
Витрати на
передпродажну підготовку
експортної
продукції

…

Склад витрат на експортну діяльність
…
…
Витрати на підготовку експортного товару
до відвантаження
Складські витрати
Витрати на сертифікацію продукції
відповідно до міжнародних стандартів,
зокрема:
1.1. Витрати на розробку та впровадження
системи менеджменту якості, з них:
1.1.1. Реєстраційний внесок
1.1.2. Витрати на оплату послуг органу з
сертифікації
1.1.3. Оплата вартості розробленої системи
сертифікації
1.2. Витрати, пов’язані із підтвердженням
відповідності системи менеджменту якості,
з них:
1.2.1. Витрати на виготовлення дослідних
зразків експортної продукції
1.2.2. Витрати на проведення
сертифікаційних випробувань
1.2.3. Витрати на обстеження виробництва
експортної продукції, що заявлена на
сертифікацію
1.2.4. Витрати на атестацію виробництва
1.2.5. Витрати на отримання сертифікату
відповідності
1.3. Витрати на проведення внутрішнього та
зовнішнього аудиту відповідності системи
менеджменту якості вимогам стандарту ISO
9000
1.4. Витрати на діагностування діючої
системи менеджменту якості
2.1. Витрати на розробку та впровадження
системи екологічного менеджменту, з них:
2.1.1. Реєстраційний внесок
2.1.2. Витрати на оплату послуг органу з
сертифікації
2.1.3. Оплата вартості розробленої системи
сертифікації
2.2. Витрати, пов’язані із підтвердженням
відповідності системи екологічного
менеджменту
2.3. Витрати на проведення внутрішнього та
зовнішнього аудиту відповідності системи
екологічного менеджменту вимогам
стандарту ISO 14000
2.4. Витрати на діагностування діючої
системи екологічного менеджменту
2.5.Витрати на моніторинг чи вимірювання
основних параметрів експортної діяльності,
що суттєво впливають на навколишнє
середовище
…

Стадії залучення до зовнішнього ринку
Початкового
Нарощення
Сформованості Скорочення
залучення до
експортної
експортної
експортної
зовнішнього
діяльності
діяльності
діяльності
ринку
підприємства
підприємства підприємства
…
…
…
…
…
…
…
…
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

…

…

…

…

* Розроблено авторами.
Умовні позначення: «Х» – витрати на експортну діяльність на кожній стадії залучення суб’єкта господарювання до
зовнішнього ринку у межах реалізаційної фази виробничого циклу.
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Такий
процес
включає
послідовність
взаємопов’язаних етапів щодо виявлення рівня
витрат на експортну діяльність, визначення можливості оптимізації даних витрат та розрахунок
рівня їх ефективності на кожній із стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку в межах циклу експортної діяльності. Графічне
зображення процесу наведено на рис. 1.
Детальний
опис
технології
реалізації
запропонованих етапів процесу аналізування та
економічного оцінювання витрат на експортну діяльність представлений у [10, с. 314-326, 356-358].

Застосування розробленого інструментарію
наведено на прикладі ПАТ «Промприлад». Това�����
риство є одним із сучасних багатопрофільних
приладобудівних підприємств, що спеціалізується
на виробництві приладів комерційного обліку
газу, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації та приладів для дослідження нафтових і газових свердловин. Діяльність
ПАТ «Промприлад» характеризується широкою
номенклатурою виготовленої продукції, наявністю сертифікованого технологічного процесу виробництва на відповідність вимогам ISO

Етап І

Формування бази даних з урахуванням стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку

Підетап І.І

Формування структури бази даних

Підетап І. ІІ

Введення даних у формі відселектованої інформації

Етап ІІ

Ідентифікація та оцінювання рівня впливу чинників формування витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну
відповідальність, з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку

Підетап ІІ. І

Ідентифікація чинників формування витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну відповідальність, з
використанням методу експертних оцінок

Підетап ІІ. ІІ

Експертне оцінювання рівня впливу чинників формування витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну
відповідальність, з урахуванням стадії залучення до зовнішнього ринку в межах циклу експортної діяльності

Підетап

Формування шаблону чинників формування витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну відповідальність, з
урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку

Підетап

Розрахунок величини чинників формування витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну відповідальність, на
підставі фактичного розміру даних витрат з урахуванням стадії залучення до зовнішнього ринку

ІІ ІV
Етап IІІ

Застосування факторного аналізу (методу головних компонент) з метою зменшення розмірності чинників формування
витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну відповідальність, та виявлення їх ключових елементів на кожній
стадії залучення до зовнішнього ринку в межах циклу експортної діяльності

Етап ІV

Побудова матриці взаємозв'язку між чинниками впливу на формування витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на
соціальну відповідальність, та складом таких витрат з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку

Етап V

Визначення показника загальних витрат на експортну діяльність з урахуванням витрат на соціальну відповідальність на
кожній стадії залучення до зовнішнього ринку в межах циклу експортної діяльності

Етап VI

Застосування дискримінантного аналізу з метою ідентифікації стадії залучення до зовнішнього ринку та побудови
класифікаційних функцій для прогнозування

Етап VII

Етап VIII

Дослідження щільності взаємозв’язку між обсягами витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну
відповідальність, та рівнем ефективності експортної діяльності з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку

Аналізування стадій залучення до зовнішнього ринку, притаманних певному суб’єкту господарювання шляхом визначення
основних параметрів описової статистики та побудови кореляційної залежності рівня ефективності експортної діяльності
від ключових витрат на експортну діяльність, у т.ч. витрат на соціальну відповідальність

Рис. 1. Процес аналізування та економічного оцінювання витрат на експортну діяльність з урахуванням витрат на
соціальну відповідальність за кожною стадією залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку*
*Примітка: розроблено авторами
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9001:2009, розгалуженістю мережі дилерів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також активністю співпраці з партнерами щодо експорту своєї продукції на зовнішні ринки. Усе це свідчить
про те, що у загальних витратах на експортну діяльність є присутніми певні складові витрат на соціальну відповідальність, а саме: витрати по стандарту ISO���������������������������������������
������������������������������������������
9000 «Менеджмент якості» і це дає підстави для розгляду даного суб’єкта господарювання як об’єкта дослідження з метою ідентифікування рівня ефективності експортної діяльності з
урахуванням витрат на соціальну відповідальність.
Результат застосування запропонованого інструментарію аналізування та економічного оцінювання витрат на експортну діяльність та стадій
залучення суб’єкта господарювання до зовніш-

нього ринку представлений у табл. 2 та 3. Результатом дослідження є наведені у табл. 3 функції
класифікації з урахуванням стадії залучення
ПАТ «Промприлад» до зовнішнього ринку. На
підставі наведених функцій одержуємо інформацію щодо змінних, які увійшли при побудові дискримінантної моделі. Дана інформація є підґрунтям для дослідження щільності взаємозв’язку між
обсягами витрат на експортну діяльність та рівнем ефективності експортної діяльності, шляхом
побудови кореляційної матриці та визначення параметрів описової статистики, і на їх основі побудови тривимірних графіків залежності рівня ефективності експортної діяльності від ключових витрат такої діяльності на кожній із стадій залучення ПАТ «Промприлад» до зовнішнього ринку, які
представлені відповідно на рис. 2, 3 та 4.

Рис. 2. Вікно результатів основної статистики щодо основних показників описової статистики та тривимірний графік
залежності рівня ефективності експортної діяльності від ключових витрат такої діяльності на стадії початкового
залучення ПАТ «Промприлад» до зовнішнього ринку*
*Примітка: сформовано авторами з використанням програмного забезпечення Statistica

Рис. 3. Вікно результатів основної статистики щодо основних показників описової статистики та тривимірний графік
залежності рівня ефективності експортної діяльності від ключових витрат такої діяльності на стадії нарощення експортної
діяльності ПАТ «Промприлад»*
*Примітка: сформовано авторами з використанням програмного забезпечення Statistica
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22

3

3

Нарощення
експортної
діяльності
(2008-2010 рр.)

1176,877

2010

2254,009

2008

906,397

2056,044

2007

2009

2278,597

1504,096

Дохід
(виручка)
від
реалізації
експортної
продукції,
тис. грн.

2006

2005

Тривалість
стадії, роки

Стадія
початкового
залучення до
зовнішнього
ринку
(2005-2007 рр.)

Стадії залучення
до зовнішнього
ринку

280,859

198,697

485,473

109,261

22,024

-52,805

Прибуток
від
експортної
діяльності,
тис. грн.

896,018

707,7

1768,536

1946,783

2256,573

1556,901

Загальні
витрати на
експортну
діяльність,
тис. грн.

5,817

5,114

8,475

12,279

7,802

18,049

0,313

0,281

0,275

0,056

0,010

-0,034

Витрати на
сертифікацію
Рівень
продукції
ефективності
відповідно до
експортної
міжнародних
діяльності
стандартів,
тис. грн.

Основні ознаки стадії залучення до зовнішнього ринку

23

23
27
23
27

Організаційна
структура управління
експортною
діяльністю
Споживачі
Постачальники
Державні органи
влади та законодавчі
акти
НТП

27

26

Забезпеченість
різними видами
ресурсів

Соціально-культурні
обставини

26

26

27

Сума рангів
згідно з
експертним
опитуванням

Менеджерські якості
працівників

Організаційні та
виробничі чинники

Спосіб входу на
зовнішній ринок

Вагомі чинники
впливу на
формування витрат на
експортну діяльність

5,3

5,51

Середньоквадратичне
відхилення

23,65

31,39

Коефіцієнт
варіації, %

Результати проміжних розрахунків
для оцінювання чинників
формування витрат на експортну
діяльність

Таблиця 2
Зведена таблиця результатів застосування інструментарію аналізування та економічного оцінювання витрат на експортну діяльність та
стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку для ПАТ «Промприлад»*
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3

1580,209

1621,097

2013

666,868

2012

2011

Тривалість
стадії, роки

Дохід
(виручка)
від
реалізації
експортної
продукції,
тис. грн.

233,825

174,296

114,711

Прибуток
від
експортної
діяльності,
тис. грн.

1387,272

1405,913

553,27

Загальні
витрати на
експортну
діяльність,
тис. грн.

2,412

2,417

2,591

0,157

0,125

0,207

Витрати на
сертифікацію
Рівень
продукції
ефективності
відповідно до
експортної
міжнародних
діяльності
стандартів,
тис. грн.

*Примітка: сформовано авторами на підставі проведених розрахунків/

Стадія
сформованості
експортної
діяльності
(2011-2013 рр.)

Стадії залучення
до зовнішнього
ринку

Основні ознаки стадії залучення до зовнішнього ринку

Міжнародні
відносини

Структура
Маркетингова
стратегія
Рівень контролю за
експортними
операціями
Споживачі
Інфраструктура
Міжнародні події
НТП
Соціально-культурні
обставини

Вагомі чинники
впливу на
формування витрат на
експортну діяльність

27

26

26
27
27
27

26

26

26

Сума рангів
згідно з
експертним
опитуванням

7,11

Середньоквадратичне
відхилення

32,04

Коефіцієнт
варіації, %

Результати проміжних розрахунків
для оцінювання чинників
формування витрат на експортну
діяльність

Закінчення табл. 2
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23

24
8

6

x11  x12  x13  x14   х15  x16  х17  x18

I В3 ст  x1  x2  x3  x4  х5  x6  х7  x8  х9  x10 

 х15  x16  х17

IВ2ст  х5  x6  х7  х8  х9  х10  х11  х12  х13  x14 

3,4,5,7,8,
10,11,12,
13,17,21

Змінні,
що
включені
у модель

Const   27 ,5311

 42 ,3325 Var5  60 , 4393 Var13  1,7248 Var12

 8,1657 Var 7  0 ,8640 Var17  51, 2479 Var11  0 ,0387 Var 4 

G 3  144 , 4096 Var10  5, 0879 Var3  8,851Var8  136 ,1878 Var 21 

Const   83 , 2832

 65 ,9867 Var5  124 ,6535 Var13  2 ,9293 Var12

 18 , 2607 Var 7  2 ,7356 Var17  93 ,7622 Var11  0 ,0666 Var 4 

G 2  287 ,9868 Var10  11,8006 Var 3  18 ,6424 Var8  93 ,8296 Var 21 

Const   172 ,688

 113 ,118 Var 5  155 ,914 Var13  3, 439 Var12

 28 ,604 Var 7  10 ,826 Var17  152 ,170 Var11  0 ,105 Var 4 

G1  594 ,593 Var10  7 ,075 Var3  38 ,533 Var8  73 , 288 Var 21 

Функції класифікації з урахуванням стадії залучення до зовнішнього ринку

Результати дискримінантного аналізу економічного оцінювання
витрат на експортну діяльність

продукції; х13 (Var13)

х11 (Var11)– витрати на реєстрацію експортної діяльності, підготовку, оформлення та укладання ЗТК; х12 (Var12) – витрати на транспортування експортної

підготовку експортної продукції до відвантаження; х9 (Var9) – складські витрати; х10 (Var10) – витрати на підготовку експортного товару до відвантаження;

дослідження зовнішнього ринку; x 6 – презентаційні витрати; х 7 (Var7) – витрати на проведення рекламної кампанії на зовнішньому ринку; х8 (Var8) – витрати на

підготовку та освоєння виробництва експортної продукції; x 4 (Var4) – витрати на виробництво експортної продукції; х5 (Var5) – витрати на комплексне

Умовні позначення:
1 – цілі експортної діяльності; 2 – спосіб входу на зовнішній ринок; 3 – структура; 4 – організаційні чинники; 5 – маркетингова стратегія/завдання; 6 – рівень
контролю за експортними операціями;7 – технологія; 8 – виробничі чинники; 9 – працівники; 10 – менеджерські якості працівників підприємства; 11 – забезпеченість
різними видами ресурсів; 12 – споживачі; 13 – постачальники; 14 – конкуренти; 15 – державні органи влади та законодавчі акти; 16 – інфраструктура; 18 – НТП;
19 – соціально-культурні обставини; x1 – витрати періоду на НДДКР; x 2 – витрати періоду на винахідництво та раціоналізацію; x3 (Var3) – витрати періоду на

*Примітка:сформовано авторами на підставі проведених розрахунків
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Таблиця 3
Зведена таблиця результатів застосування факторного та дискримінантного аналізів як елемента розробленого інструментарію
аналізування та економічного оцінювання витрат на експортну діяльність та стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього
ринку для ПАТ «Промприлад»*
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Рис. 4. Вікно результатів основної статистики щодо основних показників описової статистики та тривимірний графік
залежності рівня ефективності експортної діяльності від ключових витрат такої діяльності на стадії сформованості
експортної діяльності ПАТ «Промприлад»*
*Примітка: сформовано авторами з використанням програмного забезпечення Statistica
Умовні позначення:
Var5 – витрати на виробництво експортної продукції;
Var11 – витрати на підготовку експортного товару до відвантаження;
Var20 – рівень ефективності експортної діяльності підприємства.

Застосування одержаних залежностей рівня
ефективності експортної діяльності від ключових
витрат такої діяльності на усіх стадіях залучення
ПАТ «Промприлад» до зовнішнього ринку сприяє
своєчасному реагуванню з боку керівництва на
величину ключових витрат на експортну діяльність, що відповідно зумовить підвищення рівня її
ефективності на наступних часових проміжках.
Використання та впровадження розробленого
інструментарію у практику вітчизняних експортоорієнтованих підприємств дозволить ідентифікувати склад витрат на експортну діяльність та чинники впливу на формування таких витрат з урахуванням стадії залучення, виявити рівень їх впливу
на конкретній стадії, визначити ключові витрати,
розрахувати показник загальних витрат на кожній
із стадій, побудувати функціональні залежності
між обсягами витрат та рівнем ефективності експортної діяльності для наступного часового проміжку тощо.
Висновки та перспективи досліджень. Здійснення експортної діяльності вітчизняними
суб’єктами господарювання з урахуванням принципів сталого розвитку та його інструменту – соціальної відповідальності – на сьогодні виступає
необхідною умовою ведення бізнесу. Неврахування витрат на соціальну відповідальність при здійсненні експортної діяльності означає невпинне
падіння конкурентоспроможності як вітчизняної

продукції, так і підприємства в цілому на ринках
промислово розвинутих країн. Однак, світова
тенденція до застосування принципів сталого розвитку може закрити і ринки країн, що розвиваються. Використання запропонованого авторами
інструментарію аналізування та економічного
оцінювання витрат на експортну діяльність та стадій залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку дозволить керівництву суб’єкта
господарювання визначити вагомі чинники впливу на формування таких витрат, ключові витрати
на певній стадії залучення до зовнішнього ринку,
а також точку переходу на наступну стадію, що у
підсумку сприяє підвищенню рівня ефективності
експортної діяльності, якості стратегічного та поточного планування тощо. У подальших дослідженнях планується побудувати інтервальну шкалу для кожної стадії залучення суб’єкта господарювання до зовнішнього ринку.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
М’ЯСНОГО ВИРОБНИЦТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА КАРПАТСКОГО РЕГИОНА
FEATURES OF FOOD INDUSTRY MEAT PRODUCTION CARPATHIAN REGION
В даній статті проаналізовано особливості розвитку харчової промисловості м’ясного виробництва
Карпатського регіону. Також розглянено обсяги реалізованої м’ясної продукції за складовими областями.
Дані про обсяги реалізованої харчової продукції дали можливість виявити проблеми в харчовій
промисловості регіону, та запропонувати шляхи вирішення цих проблем.
Ключові слова: харчова промисловість, обсяг реалізованої продукції, підприємства м’ясного виробництва,
м’ясна продукція, обсяг виробництва.
В данной статье проанализированы особенности развития пищевой промышленности мясной производства Карпатского региона. Также рассмотрено объемы реализованной мясной продукции по составляющим областями. Данные об объемах реализованной пищевой продукции позволили выявить проблемы
в пищевой промышленности региона, и предложить пути решения этих проблем.
Ключевые слова: пищевая промышленность, объем реализованной продукции, предприятия мясного призводства, мясная продукция, объем производства.
This paper analyzes the features of the food industry meat production Carpathian region. Also viewed amounts
of meat sold by components regions. Data on the volume of sales of food products have shown the problems in the
food industry in the region, and propose solutions to these problems.
Key words: food industry, the volume of sales, the company producing meat, meat products, output.

Рівень розвитку харчової промисловості будьякого регіону країни в першу чергу визначається
аграрною політикою в середині держави. Від
ефективності діяльності аграрного сектору економіки залежать обсяги сировини, що постачається,

її якісні параметри, рівень собівартості та результативні показники діяльності підприємств, конкурентоспроможність продовольчих товарів на зовнішньому та внутрішньому ринках. Важливими
напрямками дослідження, що стоять перед вітчиз-
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няними підприємствами України є особливості залучення в харчову промисловість іноземних і вітчизняних інвестицій, характерні риси створення
нових робочих місць, підходи щодо зміцнення регіональної та державної економіки, стимулювання
розвитку інновацій, модернізація харчової галузі.
Основні напрямки розвитку харчової промисловості та місце в сукупному потенціалі місце в
сукупному потенціалі харчової промисловості
України, розглянемо на прикладі Карпатського
регіону.
В Карпатському регіоні багато підприємств,
що мають проблеми зі збутом продукції харчової
промисловості. Внаслідок цього в кожного сільськогосподарського виробника виникає велика заборгованість перед держбюджетом та постачальниками сировини.
Зокрема розвиток харчової промисловості Карпатського регіону та України на різних етапах досліджували такі вчені Л. Пашнюк, М. Федишин,
М. Барановський, Л. Дейнеко, П. Купчак, П. Осіпов, М. Сичевський, В. та інші.
Метою даної статті є дослідження особливостей розвитку підприємств харчової промисловості
м’ясного виробництва Карпатського економічного регіону на етапі ринкових перетворень.
Завданням являється дослідження м’ясного виробництва харчової промисловості Карпатського
економічного регіону.
За даними Мостенської Т. Л., харчова промисловість України є однією із провідних галузей народного господарства. Вона посідає важливе місце у промисловому комплексі України, так,
у 2013 р. питома вага обсягу реалізації продукції підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів у загальному обсязі промислової продукції України склала 19,4 %. Харчова промисловість об’єднує у своєму складі десятки підгалузей, основними серед яких є: цукрова, молочна,
олійно – жирова, хлібопекарська, кондитерська,
м’ясна, лікеро – горілчана тощо [6, с. 8 – 12].
У 2013 році харчова промисловість зайняла
друге місце за обсягами реалізованої продукції
(перше місце традиційно посідає металургійне виробництво) [7, с. 60 – 63].
Дані Головного Управління статистики в Україні, за якими сформовано табл. 1.
Як вже зазначалося, індекси виробництва продукції харчової промисловості падають, а відповідно реалізація даної продукції зменшується. Різниця між 2010 роком та 2013 становить 8, 3%, що
є незначним відсотком на фоні загальних показників, але якщо ця тенденція до спаду буде й надалі
продовжуватись, то відбуватиметься занепад даної сфери промисловості.
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Таблиця 1
Індекси виробництва продукції харчової
промисловості України за 2010-2013 рр. *
Роки
2010
2011
2012
2013

% до попереднього року
103, 2
102, 9
101
94, 9

*Джерело: розраховано авторами за даними Головного
управління статистики в Україні.

Карпатський економічний регіон України знаходиться на заході країни і межує з Польщею, Румунією, Молдовою, Угорщиною та Словаччиною.
До складу даного регіону входять такі області:
Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська. кожна з цих областей забезпечена вигідною сировинною базою для розвитку харчової
промисловості в цілому.
В структурі промислового виробництва Львівської області значна питома вага припадає на харчову галузь, яка відіграє важливу роль в регіоні,
як з точки зору забезпечення населення продуктами харчування, так і формування бюджету області [9].
Відповідно до статистичної інформації Головного управління статистики в Україні досліджено
/ встановлено обсяги реалізації харчової продукції, напоїв та тютюнових виробів в Карпатському
регіоні, показники розміщено в табл. 2 [3].
За даними табл. 2, видно, що основну питому
вагу в обсязі реалізації харчової промисловості в
Карпатському регіоні займає Львівська область,
яка забезпечує приблизно 70% реалізації харчової
продукції всього регіону, найменшу частку в усій
промисловості регіону має Чернівецька та Закарпатська області. В цілому, порівняно з 2011 роком, у 2012 році у Карпатському регіоні спостерігається пряма тенденція до зростання обсягу реалізації харчової продукції з 13688 млн. грн. до
16539 млн. грн., а у 2013 році – зниження обсягу
реалізації на 344,4 млн. грн. Що стосується конкретно областей, які входять до Карпатського регіону, то Львівська область в 2013 р. забезпечила обсяг реалізації харчової продукції Карпатського регіону вже не на 70%, а тільки на 69,5%, що на 0,5%
менше, ніж в 2012 р. Негативна тенденція так і не
змінилася у Чернівецькій області – відмічається
хоч і незначне, але зменшення обсягу реалізації на
0,4% в 2013 році. В Івано-Франківській області
відбулося збільшення обсягу на 0,9%, а ситуація в
Закарпатській області залишилась без змін.
Щоб забезпечити провідне місце в Карпатському економічну регіоні, на території Львівської об-
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Таблиця 2

Обсяги реалізації харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
у Карпатському економічному районі*
Назва області
Чернівецька область
Львівська область
Івано -Франківська
область
Закарпатська
область
Разом

2011
2012
2013
млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, % млн. грн. Питома вага, %
1019,1
7,4
801,5
4,8
715,9
4,4
9037,4
66,0
11573,6
70,0
11253,0
69,5
2515,2

18,4

3056,3

18,5

3136,0

19,4

1116,3

8,2

1107,6

6,7

1089,7

6,7

13688

100

16539

100

16194,6

100

*Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в Україні.

ласті функціонує близько 450 харчопереробних
підприємств всіх форм власності із загальною чисельністю працюючих понад 16 тисяч осіб, забезпечуючи високий рівень виробництва продуктів
харчування [9].
У 2013 році реалізовано продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (у відпускних цінах без ПДВ і акцизу) на суму
9, 8 млрд. грн. За цим показником харчова промисловість займає одне з чільних місць і є потужним
бюджетоформуючим джерелом області [5].
Що стосується окремих складових виробництв
харчової промисловості Львівщини, то можна відмітити позитивну тенденцію. Починаючи з

2011 р. обсяги виробництва збільшуються, а й відповідно до зростає дохід в бюджеті області [12].
Наприклад, виробництво м’ясної продукції за
останні роки збільшилося і дало немалий прибуток.
Продукція м’ясного виду харчової промисловості – є однією з найважливіших складових у
формуванні продовольчої безпеки України. Адже
унікальність та необхідність м’ясної продукції
грає важливу роль у формуванні повноцінного
раціону харчування людини, й тим самим впливає
на демографічну ситуацію населення.
За даними Головного Управління статистики у
Львівській області сформовано табл. 3, де наведе-

Таблиця 3
Виробництво м’ясної продукції харчової промисловості у Львівській області 2011-2013 рр. *

∑

%

Відхилення
2013 р. від
попереднього
(+ ; -)
%
∑

-2,4

2036

3,2

+209

2,3

3,0

1090

1,7

-373

-4,1

9969
6044

15,5
9,4

+3666
-2784

40,4
-30,7

-9,4

3227

5,02

+1944

21,4

+922

21,6

31938

49,6

+5337

58,8

4,3

-661

-15,5

2273

3,5

-105

-1,2

694

1,3

-333

-7,8

852

1,3

+158

1,7

10,2

5176

9,4

+30

0,71

6161

9,6

+985

10,9

738

1,5

708

1,3

-30

-0,71

742

1,2

+34

0,47

50214

100

55261

100

4249

100

64332

100

9071

100

2011

Назва продукції
М’ясо великої рогатої худоби
свіже чи охолоджене, т
М’ясо великої рогатої худоби
заморожене, т
М’ясо свиней свіже, т
М’ясо свиней заморожене, т
Субпродукти харчові великої
рогатої худоби, свинячі, т
М’ясо свійської птиці свіже чи
охолоджене, т
Субпродукти харчові свійської
птиці, свіжі або охолоджені, т
М’ясо свиней у відрубах,
солене, сушене чи копчене, т
Вироби ковбасні, т
Продукти готові та консервовані
з м’яса чи субпродуктів,т
Разом

2012

Відхилення
2012 р. від
попереднього
(+ ; -)
∑
%

∑

%

∑

%

1930

3, 8

1827

3,3

-103

1337

2,7

1463

2,6

+126

7916
2518

15,8
5,0

6303
8828

11,4
16

-1613 -38,0
+6310 148,5

884

1,3

1283

2,3

-399

25679

51,1

26601

48,1

3039

6,1

2378

1027

1,0

5146

2013

*Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в Львівській області.
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но показники виробництва м’ясної продукції харчової промисловості 2011-2013 років [3].
Виходячи з даних табл. 3 спостерігається, що в
загальному, як і обсяг виробництва даного виду
продукції, так і її питома вага збільшується, що
позитивно відіграє у всіх аспектах економічної
ситуації Львівської області, адже саме м’ясна галузь є однією із провідних на даній території.
Якщо розглядати окремо кожний вид продукту, то
саме м’ясо свиней свіже чи охолоджене дало найкращий результат – збільшення виробництва на
3666 т (на 40,4 %), що відповідно при реалізації
даного виду продукції, надало більше коштів у
бюджет області загалом. А найменший вклад у виробництво м’ясної продукції на Львівщині склало
виробництво субпродуктів харчової свійської
птиці, що зменшилося на 105 т (-1,2 %), виробництво м’яса великої рогатої худоби та м’яса свиней, що становлять різницю 373 т і 2784 т, відповідно.
Що ж стосується інших областей, які входять
до Карпатського економічного регіону, то тут ситуація дещо інша. Розвиток харчової промисловості у Чернівецькій області не є основним джерелом збагачення області, але є доволі продуктивним.
Володіючи значною сировинною базою, особливого розвитку набула харчова промисловість,
де зайнято більше чверті всіх штатних працівників промисловості, виробляється більше третини
загальнообласного обсягу виробництва [10, с. 37 –
38].
Згідно досліджень Даліщинської О. В., за вартістю виробленої продукції у Чернівецькій області найбільша питома вага припадає на такі види
економічної діяльності: м’ясна продукція –
35,45%, виробництво цукру – 11%, виробництво
какао й шоколаду – 8,83%, виробництво хліба й
хлібобулочних виробів – 8,86% та ін. [6].
В розвиток харчової промисловості за рахунок
всіх джерел фінансування спрямовується понад
45% всіх інвестицій в основний капітал, вкладених в промисловість області. Чернівецька область
належить до регіонів з високим попитом на іноземні інвестиції, що з року в рік зростають. Харчова промисловість входить до ряду привабливих
для іноземних інвесторів – 7,3% загальних інвестицій.
Харчовими переробними підприємствами АПК
області за 2011 р. вироблено товарної продукції на
суму 807097 тис. грн., що на 41604,4 тис. грн. більше відповідного показника 2009 р. значно збільшився обсяг виробництва консервної, молочної,
спиртової, хлібопекарської, м’ясопереробної галузі.
30

Серед підприємств харчової промисловості
м’ясного виробництва Чернівецької області, які
вносять вагомий внесок в нарощування обсягу виробництва продукції в області, продукція яких
широко відома і користується попитом за межами
області
слід
виділити
ВАТ
«Чернівці
М’ясопромсервіс», ПП «Колос», ДП «М’ясо Буковини», ВАТ «Новоселицький птахокомбінат»
[10, с. 41].
Протягом останніх років регіональна політика
була спрямована на відновлення та прискорення
розвитку харчової промисловості, розшире6ння
внутрішнього ринку і посилення конкурентоспроможності на зовнішньому ринку. Завдяки Євроінтеграційним процесам, розвиток та становлення харчової промисловості, рівень виробництва продукції
підбивається до Європейських стандартів, що дає
можливість виробляти якісніший продукт, який
відповідно буде користуватися більшим попитом.
За даними Головного Управління статистики в
Чернівецькій області сформовано табл. 4, де наведено, показники виробництва м’ясної продукції
харчової промисловості у Чернівецькій області
2011 – 2013 рр. [4].
За даними табл. 4 можна простежити, що найбільшу частку виробництва м’ясної промисловості було виготовлено у 2012 р., а до 2013 року відбувся поступовий спад, що в майбутньому призведе до негативних наслідків. Найбільшим показником виробництва м’ясної продукції є виробництво м’яса свійської птиці і становить 8433 т
(43,7 %), що на 944 т менше виготовлено у 2013
році. Найменший рівень виробництва припав на
виробництво такого виду м’ясної продукції, як
м’ясо свиней – воно взагалі зменшилось у співвідношенні до 2013 року і становить 4560 т у 2013
році з різницею у 37 т (23,6 %).
Отже, загальна тенденція харчової промисловості м’ясної галузі у Чернівецькій області наближена до спаду виробництва всієї м’ясної продукції, що зменшує отримання прибутку в даній області.
Також до Карпатського економічного регіону
належить й Івано-Франківська область і тут ситуація змінюється.
Харчова промисловість є важливою ланкою в
господарському комплексі Івано-Франківської
області. Вона об’єднує сукупність підприємств з
виробництва харчових продуктів для забезпечення потреб внутрішнього регіонального і загальнонаціонального ринків. У харчовій промисловості
регіону важливе місце займає маслосироробна,
молочна, м`ясна, хлібопекарна, пивоварна та інші.
Виробники харчових продуктів (питома вага в
загальному обсязі складає більше 30%), за звітний
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Таблиця 4

Виробництво м’ясної продукції харчової промисловості у Чернівецькій області
2011-2013 рр. *
2011

Назва продукції
М’ясо свиней свіже
чи охолоджене, т
М’ясо свійської птиці
свіже чи охолоджене,
т
Вироби ковбасні, т
М’ясо великої рогатої
худоби, т
Разом

Відхилення 2012 р.
від попереднього
(+ ; -)
∑
%

2012

∑

%

∑

%

4170

23,1

4597

21,2

+427

6706

37,2

9377

43,2

6395

35,4

6333

769

4,3

18040

100

Відхилення 2013 р. від
попереднього (+ ; -)

2013
∑

%

∑

%

11,6

4560

23,6

-37

-1,5

+2671

72,7

8433

43,7

-944

-39,1

29,2

-62

-1,7

4541

23,6

-1792

-74,2

1407

6,4

+638

17,4

1764

9,1

+357

14,8

21714

100

3674

100

19298

100

-2416

-100

*Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики у Чернівецькій області.

період збільшили обсяги реалізації продукції на
19,2 % в порівнянні з 2013 р..
Найвагоміший внесок в обсяг реалізації харчової продукції внесли саме такі підприємства ІваноФранківської області: ТОВ «Імперово Фудз», ТОВ
«Станіславська торгова компанія», СП «Лікерогорілчаний завод», ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (4,1 %), ПАТ «Івано-Франківський
м’ясокомбінат» (65 %), ТОВ «Лігос» (2,3 %). Також «Івано-Франківський м’ясокомбінат» славиться певною особливістю – на відміну від інших м’ясокомбінатів, йому належить власне підсобне господарство по вирощуванню свиней та
великої рогатої худоби [8].

Підприємства м’ясної галузі харчової промисловості Прикарпаття спроможні випускати за зміну 70 тонн м’яса, 18 тонн ковбасних виробів та ін.,
завдяки інноваційним технологіям, які оновлюються щорічно. Виробництво м’ясної продукції в
області є високо конкурентоспроможним в межах
всього Карпатського регіону і є одним з найбільш
рентабельним та високо продуктивним серед інших областей [8].
За даними Головного Управління статистики в
Івано-Франківській області сформовано табл. 5,
де наведено, показники виробництва м’ясної продукції харчової промисловості в ІваноФранківській області 2011 – 2013 рр. [1].

Таблиця 5
Виробництво м’ясної продукції харчової промисловості в Івано-Франківській області 2011-2013 рр. *
2011

Назва продукції
М’ясо великої рогатої худоби
свіже чи охолоджене, т
М’ясо великої рогатої худоби
заморожене, т
М’ясо свиней свіже чи охолоджене, т
М’ясо свиней заморожене, т
М’ясо свійської птиці, свіже,
т
М’ясо свійської птиці заморожене, т
Вироби ковбасні, т
Разом

2012

Відхилення
2012 р. від поперед��������
нього
(+ ; -)
∑
%

∑

%

∑

%

1088

6,5

974

5,4

-114

2568

15,2

1535

8,5

6241

37

7377

92

0,5

5006

Відхилення 2013
р. від поперед��������
нього (+ ; -)

2013
∑

%

∑

%

-10,2

2759

10,6

+1785

27

-1033

-92,8

2758

10,6

+1223

18,5

41

+1136

102,1

8448

32,6

+1071

16,2

111

0,6

+19

1,7

906

3,5

+795

12,4

29,7

6056

33,7

+1050

94,3

8060

31,1

2004

30,4

…2

15,2

…2

0,1

-

-

1358

5,3

-

-

1868
16863

11,1
100

1923
17976

10,7
100

+55
1113

4,9
100

1645
25934

6,3
100

-278
6600

-4,2
100

*Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області.
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Розглядаючи дані табл. 5 можна зробити висновки, що розвиток харчової промисловості є позитивним і на високому рівні порівняно з іншими
областями, які входять до складу Карпатського
економічного регіону. Майже всі вироби м’ясної
продукції мають напрям до збільшення, що забезпечує бюджет області високими доходами відповідно. Найбільшим показником м’ясної продукції
може «похизуватися» виробництво м’яса свиней,
який становить 8448 т (32,6 %) у 2013 році, що на
1071 т більше виготовлено, аніж у 2012 році –
7377т (41%). Найменшим виробництвом м’ясної
продукції Прикарпаття є ковбасні вироби. За 2013
рік виробництво ковбас спромоглося виготовити
1645 т (6,3%) продукції, що на 278 т менше від виробництва 2012 року (1923 т), хоча до 2013 року
тенденція ішла до зростання виробництва даного
виду продукції. Це єдиний показник який зменшився на фоні всього м’ясного виробництва
Івано-Франківської області.
Остання область, яка належить до Карпатського економічного регіону – це Закарпатська. За
останні три роки харчова промисловість Закарпаття занепадала і спостерігався прямий спад промислового виробництва, що пов’язано з кризовими явищами, які мали місце в економіці країни та
негативно позначилися на промисловості області
та підприємствах з виробництва харчових продуктів та напоїв зокрема. Суттєве зменшення обсягів
виробництва у п.р. відбулося на підприємствах з
перероблення та консервування овочів і фруктів
(на 60,1%), виробництва рибних продуктів (на половину), виробництва напоїв (на третину).
За 2013 рік підприємствами галузі реалізовано
продукції на суму 554,3 млн. грн., що складає
12,8% реалізації промисловості. У структурі реалізації харчової промисловості більше половини
складає продукція підприємств з виробництва напоїв, майже п’яту частину – з перероблення та

консервування овочів та фруктів, 14,1% – з виробництва інших харчових продуктів [11].
За даними Головного Управління статистики в
Закарпатській області сформовано таблицю , де
наведено, показники виробництва м’ясної продукції харчової промисловості у Закарпатській
області 2011 – 2013 рр. [2].
За даними табл. 6 можна простежити, що виробництво м’ясної продукції постійно зменшується, що призводить до негативних наслідків. Як і
питома вага, так і обсяг загального виробництва
м’ясної продукції різко падає, що в майбутньому
може призвести до негативних наслідків. М’ясна
галузі харчової промисловості нерозвинута і тому
їй не приділяють великої уваги і, відповідно, не
надається достатньо коштів, тому показники кажуть самі за себе, у 2013 році виробництво м’яса
великої рогатої худоби зменшилось на 14 т у порівнянні з 2012 роком (55 т), а м’ясо свиней зменшився лишень на 1 т, але спад виробництва свиней і досі продовжується. Жодний вид продукції
м’ясної галузі харчової промисловості не дав позитивного результату, а тому Закарпатська області є найгіршою областю по показниках реалізації
харчової продукції у Карпатському економічному
регіоні.
Отже, харчова промисловість є провідною ланкою в промисловому комплексі України. Вона забезпечує робочими місцями велику кількість населення і приносить у державний бюджет немалий прибуток.
Харчова промисловість Карпатського економічного регіону не є найпотужнішою по Україні, а
тому складає невеликий відсоток доходу від неї.
Що ж стосується областей, які входять до Карпатського економічного регіону найпотужнішою, у
сфері м’ясного виробництва є Львівська, продукція якої поширена і за теренами західної України.
Чернівецька область є менш успішною, але її по-

Таблиця 6
Виробництво м’ясної продукції харчової промисловості у Закарпатській області 2011-2013 рр. *
2011

Назва продукції
М’ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т
М’ясо свиней свіже чи
охолоджене, т
Вироби ковбасні, т
Разом

2012

Відхилення
2012 р. від
попереднього
(+ ; -)
∑
%

∑

%

∑

%

87

4,2

55

2,1

-32

1658

80,7

1918

73,8

310
2055

15,1
100

626
2599

24,1
100

2013

Відхилення
2013 р. від
попереднього
(+ ; -)
∑
%

∑

%

-5,9

41

1,6

-14

-66,6

+260

47,8

1917

74,4

-1

-4,8

+316
544

58,1
100

620
2578

24
100

-6
-21

-28,6
-100

*Джерело: розраховано авторами за даними Головного управління статистики в Закарпатській області.
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казники все ж збільшуються з кожним роком. Закарпатська область має постійну тенденцію до
спаду, що знижує рівень та показники загалом даного економічного регіону. Івано-Франківська область є стабільною у виробництві м ясної продукції, а тому рівень розвитку харчової промисловості майже завжди однаковий.
Для покращення та прогресивного розвитку
виробництва м’ясної продукції необхідно:
– більш ефективне використання власних виробничих потужностей, що необхідно для прискорення темпів зростання виробництва м’ясної продукції;
– залучення інвестицій, поглиблення інноваційних розробок та оновлення обладнання на
більш сучасне;
– можливість розширення сировинної бази харчової промисловості в результаті розвитку трансформаційних процесів в АПК області.
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ДІАГНОСТИКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
ДИАГНОСТИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
DIAGNOSTICS OF MARKETING ACTIVITY OF ENTERPRISE: THEORY AND PRACTICE
У науковій статті представлено процес управління маркетингом та функціональні завдання служби
маркетингу на підприємстві. Запропоновано систему діагностики маркетингової діяльності підприємства
на засадах бізнес-індикаторів. Встановлено, що ключовими індикаторами системи діагностики
маркетингової діяльності підприємства є такі: обсяг реалізованої продукції; ринкова частка підприємства;
індекс зростання цін на продукцію; витрати на маркетингові комунікації; ефект від реклами; кількість
рекламацій; рівень витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників в сфері
маркетингової діяльності; коефіцієнт задоволеності персоналу, які пов’язані з веденням маркетингової
діяльності, умовами роботи та оплатою праці.
Ключові слова: підприємство, інструментарій, діагностика, бізнес-індикатори, маркетингова діяльність,
управління маркетингом, служба маркетингу.
В научной статье представлены процесс управления маркетингом и функциональные задачи службы
маркетинга. Предложена система диагностики маркетинговой деятельности предприятия на основе
бизнес-индикаторов. Установлено, что ключевыми индикаторами системы диагностики маркетинговой
деятельности предприятия являются: объем реализованной продукции; рыночная доля предприятия;
индекс роста цен на продукцию; расходы на маркетинговые коммуникации; эффект от рекламы; количество рекламаций; уровень затрат на переподготовку и повышение квалификации работников в сфере
маркетинговой деятельности; коэффициент удовлетворенности персонала, связанного с ведением маркетинговой деятельности, условиями работы и оплатой труда.
Ключевые слова: предприятие, инструментарий, диагностика, бизнес-индикаторы, маркетинговая деятельность, управление маркетингом, служба маркетинга.
The scientific paper presents the marketing management process and functional tasks of marketing service at
the enterprise. It was offered system of diagnostic of marketing activity of enterprise on the basis of businessindicators. It was established that the key indicators of system of diagnostics of marketing activity of enterprise
are: the volume of sales; market share of the enterprise; index rising prices for products; the cost of marketing
communications; the effect of advertising; amount of the claim; spending on training and qualification in the field
of marketing activities; staff satisfaction factor that relate to the conduct of marketing activities, working
conditions and wages.
Key words: enterprise, tools, diagnostics, business-indicators, marketing activity, marketing management, marketing
service.

Постановка проблеми. В сучасних ринкових
відносинах високий рівень маркетингової діяльності підприємства є однією з ключових умов
його розвитку. Ігнорування основ маркетингу у
© Скриньковський Р. М., 2014
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веденні бізнесу призводить до втрати конкурентних позицій підприємства та прихильності його
споживачів, до зниження обсягів продажу та прибутковості тощо. У забезпеченні ефективного роз-
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витку суб����������������������������������
’���������������������������������
єкта господарювання в умовах жорсткого конкурентного середовища важливу роль
відіграє діагноз діяльності підприємства (зокрема
маркетингової), встановлюваний аналітиками.
Все це обумовило актуальність, вибір теми, мету
дослідження та цільове спрямування наукової роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та прикладних засад маркетингової діяльності підприємств присвячені
праці таких зарубіжних та вітчизняних науковців:
І. Алексєєва, О. Євсейцевої, Ф. Котлера, Г. Кларк,
О. Криворучко, Є. Крикавського, О. Мельник,
Т. Процюк, Н. Рим, Ж. Семчук, О. Степаненко,
Н. Чухрай, О. Шапран, Л. Янковської та ін. [1 –
11].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Однак, незважаючи на вагомі
результати у сфері основ теорії та практики маркетингу, об’єктом гострих дискусій залишається
концепція та інструментарій системи діагностики
маркетингової діяльності суб’єкта господарювання.

Умовні позначення –
елементи системи процесу управління
маркетингом:

R

S

S2

S1

S4

S3

P

P1

P2

P3

P4

Т

T1
T1.1

T2
T1.2

Мета дослідження. Метою наукової роботи є
формування системи діагностики маркетингової
діяльності підприємства на засадах бізнесіндикаторів.
Для досягнення поставленої мети використано
методи
систематизації
та
структурнофункціонального й логічного узагальнення, монографічний, методи графічного поєднання результатів дослідження та економіко-математичного
моделювання.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Так, проведена власна наукова робота [7; 8, с. 128129], вивчення літературних джерел [1, с. 8-22; 2,
с. 459-474; 3 – 5; 9; 10] і практики функціонування
вітчизняних підприємств дають можливість розкрити зміст процесу управління маркетингом
(рис. 1).
Як видно з рис. 1, маркетингова діяльність підприємства починається з аналізу його ринкових
можливостей (R). Поряд з тим, на підставі зіставлення цілей та ресурсів (внутрішніми можливостями) суб’єкта господарювання з виявленими
ринковими можливостями з’ясовуються його мар-

P5

R – аналіз ринкових можливостей:
(мета – дослідження ринку, визначення
перспектив діяльності підприємства і найбільш
привабливих капіталовкладень).
S – вибір цільових ринків:
S1 – вивчення попиту;
S2 – сегментування ринку;
S3 – вибір цільових сегментів;
S4 – позиціонування товару на ринку.
P – розробка комплексу маркетингу:
P1 – продукт (розробка типів товарів);
P2 – ціна (встановлення цін на товари);
P3 – місце (система розповсюдження товарів);
P4 – просування (система стимулювання збуту);
P5 – працівники (рівень кваліфікації,
професіоналізм тощо).
T – практична реалізація маркетингових заходів:
T1 – система планування:
T1.1 (стратегічне планування),
T1.2 (маркетингове планування);
T2 – система маркетингового контролю.

Рис. 1. Процес управління маркетингом
Джерело: на підставі [1, с. 10, 21; 4; 7, с. 15; 8, с. 129] та модифіковано
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кетингові можливості. На основі визначених маркетингових можливостей підприємства здійснюється відбір цільових ринків (S). Вивчення попиту
(S1), сегментування ринку (S2), відбір цільових
сегментів (S3) та позиціювання товару на ринку
(S4) дозволяють уникнути розпилення маркетингових зусиль та зосередити їх на задоволенні конкретних споживачів та отриманні вигоди для підприємства.
Після відбору цільових ринків (S) та прийняття
відповідних (конкретних) рішень щодо позиціонування на них товарів (S4) підприємство починає
розробку комплексу маркетингу (P) для кожного з
обраних ринків. Комплекс маркетингу містить сукупність змінних чинників (продукт (P1), ціна (P2),
розповсюдження товарів (P3), стимулювання збуту (P4) і працівники (P5)), які використовуються
підприємством для здійснення впливу на суб’єкти
цільового ринку.
Практична реалізація маркетингових заходів
(T) вимагає створення служби маркетингу на підприємстві (рис. 2), яка координує всю маркетингову діяльність суб’єкта господарювання, здійснює планування (T1) та контроль (T2) з врахуванням систем: 1) «інформація – ресурс – час»;
2) «витрати – результати» [1, с. 10, 21-22; 4; 7].
З огляду на це, враховуючи результати досліджень наукових праць за проблемою [1, с. 4-37; 2,
с. 459-474; 3 – 5; 6, с. 340; 9 – 11] (зокрема О. Євсейцевої, Г. Кларка, Ф. Котлера, О. Мельник та
О. Степаненко) і практики функціонування вітчизняних та іноземних підприємств дають можливість сформувати оптимальну (ефективну, ко-

ректну) систему діагностики маркетингової діяльності суб’єкта господарювання (незалежно від
форми власності, виду діяльності та господарювання) на засадах бізнес-індикаторів.
Так, найважливішими індикаторами діагностики маркетингової діяльності підприємства є такі
(на підставі наукової праці д.е.н., проф. Національного університету «Львівська політехніка»
О. Мельник [6, c. 144-145, 340] та власних досліджень і доповнень) – Х1, Х2, Х3, … Х7, Х8:
Х1 – обсяг реалізованої продукції (абсолютний
показник, що характеризує успішність маркетингової діяльності підприємства з погляду зростання
обсягів реалізації продукції та розширення ринків
збуту) – критеріальне значення (1):
Х 1  збільшення
(1)
Х2 – ринкова частка підприємства (відображає
позицію підприємства на відповідному ринку, зокрема його монопольне становище) – формула (2):




b
						
Х 2   1   0,1, збільшення
 b2 

де b1 – виручка від реалізації продукції підприємства (фірми); b2 – сукупний обсяг продажу певної
продукції на відповідному ринку.
Х3 – індекс зростання цін на продукцію (відображає динаміку цін на продукцію підприємства) – формула (3):
 c1 
Х
  орієнтація на рівень інфляції
3 
			
 c2 

Що?

Коли?

Споживачів
Товари
Конкурентів
Загальноекономічні
тенденції
Кон’юнктуру ринку
Сегментування ринку

Оцінка результатів
діяльності підприємства

Розглядає стратегію

Організовує

Яку?
Товарну стратегію
Стратегію ціноутворення
Стратегію збуту
Стратегію просування
(рекламу)
Загальну ринкову
стратегію підприємства

Що?
Товаропросування
Збут
Просування (рекламу)
Сервіс

Розробляє маркетингові програми
Адміністрації підприємства
для прийняття рішень

Рис. 2. Функціональні завдання служби маркетингу на підприємстві (фірмі)
Джерело: [2, с. 470] (практична сторона справи) (В. Бобров)

36

(3)

де с1 – відпускна ціна на продукцію у поточному
періоді; с2 – відпускна ціна на продукцію у звітному періоді.

Служба маркетингу
Досліджує

(2)
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Х4 ������������������������������������������
– витрати на маркетингові комунікації (демонструють сукупний рівень витрат, спрямований на активізацію маркетингових комунікацій і є
частиною сукупних витрат на збут) – формула (4):
Х 4   d1  d 2  d 3  d 4  
(4)

 орієнтація на конкурентів
де d1 – витрати на рекламу; d2 – витрати на стимулювання збуту; d3 – витрати на паблік-рілейшнг;
d4 – витрати на дірект-маркетинг.
Х5 – ефект від реклами������������������������
(����������������������
відображає приріст реалізації продукції під впливом рекламних заходів) – формула (5):
						
Х 5   е1  е2   збільшення

(5)

де е1 – обсяг продукції, реалізованої в умовах її рекламування; е2 – обсяг продукції, реалізований
без реклами.
Х6 – кількість рекламацій (демонструє рівень
незадоволення споживачів продукцією підприємства) – критеріальне значення (6):

Х 6  зменшення
								

(6)

Х7 – рівень витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників (персоналу) в сфері маркетингової діяльності (характеризує готовність суб’єкта господарювання авансувати капітал в знання і ідеї та ефективність нематеріальної
мотивації працівників, які задіяні в реалізації
організаційно-економічних
та
оперативнокомерційних функцій маркетингової діяльності) –
формула (7):
g 
Х 7 			
  1   в залежності від ситуації (7)
 g2 
де g1 – витрати на перепідготовку та підвищення
кваліфікації персоналу суб’єкта господарювання
в сфері маркетингової діяльності; g2 – витрати на
освіту і/або підвищення кваліфікації загальної
кількості працівників підприємства.
Х8 – коефіцієнт задоволеності персоналу, які
пов’язані з веденням маркетингової діяльності,
умовами роботи та оплатою праці (характеризує
політику вищого керівництва суб’єкта господарювання щодо працівників, відповідальність у
відношенні до персоналу та ступінь орієнтації
фірми на стратегічний розвиток) – формула (8):

h 
							
(8)
Х 8   1   збільшення
 h2 
де h1 – кількість працівників в сфері маркетингової діяльності, які задоволені рівнем заробітної
плати, умовами праці та іншими соціальними кри-

теріями (система соціальних пільг і виплат – немонетарні, монетарні); h2 – загальна кількість працівників підприємства, які задоволені оплатою
праці, умовами роботи тощо.
З огляду на це, комплексне оцінювання інтегрального рівня маркетингової діяльності підприємства (Kmd) пропонується здійснювати експертний способом за формулою (9):
8

K md =

∑ (K × z ),
i

i

(9)

i =1

де Kі , Zі – відповідно, бальна оцінка та вагомість
відповідного бізнес-індикатора діагностики маркетингової діяльності підприємства (Х1, Х2, Х3, …
Х7, Х8).
За отриманими результатами, аналіз теорії та
практики функціонування підприємств дали змогу стверджувати, що інтерпретувати інтегральний
рівень маркетингової діяльності підприємства
(Kmd) можна за оцінювальною шкалою: [0 – 0,5) –
підприємство здійснює маркетингову діяльність
на високому рівні; 0,5 – підприємство є рівноцінним у порівнянні із конкурентом у сфері здійснення маркетингової діяльності; (0,5 – 1,0] – демонструє низький рівень маркетингової діяльності
підприємства порівняно з конкурентами.
Висновки і пропозиції. Високий рівень маркетингової діяльності підприємства в значній мірі
забезпечує ефективний та результативний розвиток суб’єкта господарювання.
На підставі узагальнення літературних джерел
[1-11] та діючої практики, встановлено, що ключовими індикаторами системи діагностики маркетингової діяльності підприємства є такі: 1) обсяг
реалізованої продукції; 2) ринкова частка підприємства; 3) індекс зростання цін на продукцію;
4) витрати на маркетингові комунікації; 5) ефект
від реклами; 6) кількість рекламацій; 7) рівень витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників в сфері маркетингової діяльності;
8) коефіцієнт задоволеності персоналу, які
пов’язані з веденням маркетингової діяльності,
умовами роботи та оплатою праці.
Перспективи подальших розвідок в обраному
напрямі полягають у формуванні системи цілей
діагностики діяльності підприємства з урахуванням діагностики його маркетингової діяльності як
часткової діагностичної цілі.

Бібліографічні посилання
1. Алексєєв І. В. Банківський маркетинг: [навч.
посібн.] / І. В. Алексєєв, О. В. Захарчук, Н.Н. Рим. –
[2-ге вид., доп.]. – Львів: Львів. банків. коледж Нац.
банку України, 1998. – 96 с.
37

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 12 (грудень)

2. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і
підприємництва: [підручн.] / В. Я. Бобров. – К.:
Вища шк., 2003. – 719 с.
3. Євсейцева О. С. Маркетингова діагностика
підприємств легкої промисловості: автореф. дис. ...
канд. екон. наук: 08.06.01 / О. С. Євсейцева;
Київський національний університет технологій
та дизайну. – К., 2006. – 17 с.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс /
Ф. Котлер. – [пер. с англ.]. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2007. – 656 с.
5. Криворучко О. С. Маркетингова діагностика торговельних підприємств споживчої кооперації /
О. С. Криворучко // Маркетинг і менеджмент
інновацій: науковий журнал. – 2013. – № 3. –
С. 228-235.
6. Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності
машинобудівних підприємств: полікритеріальна
концепція та інструментарій: [монографія] /
О. Г. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2010. – 344 с.
7. Скриньковський Р. М. PS-маркетинг: соціальні
основи та система управління / Р. М. Скриньковський, Т. Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право:
інформац.-аналіт. журнал. – 2013. – № 8/1. – С. 1226.
8. Скриньковський Р. М. Освітньо-фаховий
потенціал персоналу як фактор впливу на
інвестиційну привабливість підприємства: дис. ...
канд. екон. наук: спец. 08.00.07 «Демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика» /
Р. М. Скриньковський; Львівський університет
бізнесу та права. – Львів, 2014. – 233 с.
9. Степаненко О. А. Діагностика в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства: автореф.
дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02 / О. А. Степаненко;
Одеський
державний
економічний
університет. – Одеса, 1999. – 21 с.
10. Шапран О. Є. Діагностика комплексу маркетингу
промислового підприємства: автореф. дис... канд.
екон.
наук:
08.00.04 /
О.
Є.
Шапран;
Східноукраїнський національний університет ім.
В. Даля. – Луганськ, 2008. – 19 с.
11. Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль: пер. с англ. / Г. Кларк. – К.: Знання, 2006. –
302 с. – Европейский маркетинг.

List of references
1. Alekseev, І.V., Zakharchuk, O.V., and Rym, N.N.
(1998), «Bankіvs’kiy marketing»: [navch. posіbn.]
[Bank marketing: [training manual]] 2-d ed., Lviv

38

Institute of the National bank of Ukraine, Lviv,
Ukraine.
2. Bobrov, V.Ya. (2003), «Osnovy rinkovoyi economiky
i pіdpriyemnytstva»: [pіdruchn.] [Principles of market
economy and entrepreneurship: [training manual.]]
Vishcha shkola, Kyiv, Ukraine.
3. Yevseytseva, O.S. (2006), «Marketingova dіagnostika
pіdpri����������������������������������������������
ye��������������������������������������������
mstv����������������������������������������
legkoyi promislovostі» [Marketing diagnosis of enterprises of light industry: Ph.D. Thesis in
Economics] / Kyiv National University of Technology
and Design, Kyiv, Ukraine.
4. Kotler, F. (2007), Osnovy marketynha [Principles of
Marketing] 2-d ed., Yzd. dom «Vyl’iams», Moscow,
Russia.
5. Krivoruchko, O.S. (2013), «Marketingova dіagnostika
torgovelnih pіdpriyemstv spozhivchoyi kooperatsіyi»
[Marketing diagnostics of commercial enterprises of
consumer cooperation] Marketing i menegment
іnnovatsіy: Naukoviy zurnal.
6. Mel’nyk, O.H. (2010), «Systemy diahnostyky
diial’nosti
mashynobudivnykh
pidpryiemstv:
polikryterial’na kontseptsiia ta instrumentarij»
[Systems for diagnostics of machine-building
enterprises: concepts and tools], Vydavnytstvo
L’vivs’koi politekhniky, Lviv, Ukraine.
7. Skrynkovskyy, R.M. and Protsiuk, T.B. (2013),
«PS-marketing: social base and management system»,
Ekonomika. Finansy. Pravo: informats.-analit. zhurnal,
vol. 8/1, pp. 12-26.
8. Skrynkovskyy, R.M. (2014), «Osvіtno-fahoviy
potentsіal personalu yak factor vplivu on іnvestitsіynu
privablivіst’
pіdpriemstva»
[Educational
and
professional potential of staff as a factor of influence
on investment attractiveness of the company.
Ph.D. Thesis�����������������������������������������
����������������������������������������
in Economics����������������������������
]���������������������������
/ Lviv University of Business and Law, Lviv, Ukraine.
9. Stepanenko, O.A. (1999), «Dіagnostika v upravlіnnі
marketingovoyu
dіyalnіstyu
pіdpriemstva»
[Diagnostics in the management of marketing
activity of the enterprise. Ph���������������������
�����������������������
.��������������������
D�������������������
. Thesis�����������
�����������������
in��������
����������
Econom�������
ics] / Odessa State Economic University, Odessa,
Ukraine.
10. Shapran, O.E. (2008), «Dіagnostika kompleksu
marketingu promyslovogo pіdpriemstva» [Diagnostics
of the marketing of industrial enterprise: Author.
Thesis ... candidate. Ph.D. Thesis in Economics] / East
Volodymyr Dahl National University, Lugansk,
Ukraine.
11. Clark, G. (2006), «Marketing servisa, prynosyascheho
pribil’«: [Marketing service, making profit] 2-d ed.,
Znannya, Kyiv, Ukraine.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 12 (грудень)

ФІ Н А НСИ
УДК 332.122:388.2
JEL Classification: 013

Довгаль Ю. С.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Гулай О. В.,
Головко В. О.
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

Довгаль Ю. С.
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского дела

Гулай О. В.
Головко В. А.,
Полтавский национальный технический университет имени Ю. Кондратюка

Dovhal Y. S.
kandidate of economic, associate professor of department of finances and banking

Hulay O. V.,
Holovko V. O.
Poltava national technical university of the name of Yu. Kondratyuka

ЗМІЦНЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОРА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ
УКРЕПЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА
REINFORCEMENT THE BANKING SYSTEM AS A FACTOR OF ENSURING
OF THE STATE FINANCIAL SYSTEM’S SECURITY
У статті розглянуті особливості банківської діяльності в сучасних умовах, з’ясоване місце безпеки
банків у фінансовій безпеці країни, досліджено забезпечення стабільності банківської системи, її вплив на
безпеку фінансової системи держави,вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на функціонування
банківської системи, проаналізовано банківську систему України. Визначено найбільші загрози безпеці
банків та запропоновані заходи з підвищення її рівня.
Ключові слова: банківська система, банківська діяльність, фінансова безпека, безпека банків, фінансова система держави.
В статье рассмотрены особенности банковской деятельности в современных условиях, выяснено место
безопасности банков в финансовой безопасности страны, исследовано обеспечение стабильности банковской системы, ее влияние на безопасность финансовой системы государства, влияние внешних и внутренних факторов на функционирование банковской системы, проанализировано банковскую систему Украины. Определены самые большие угрозы безопасности банков и предложены меры по повышению ее уровня.
Ключевые слова: банковская система, банковская деятельность, финансовая безопасность, безопасность банков, финансовая система государства.
The distinctive features of banking activity in modern conditions were considered in the article, determined of
security of banks in the financial security of the country,the stability of the banking system and its impact on the
security of the state financial system was investigated, the impact of external and internal factors on the banking
system, analyzed the banking system of Ukraine. The most threats banks and proposed measures to improve its level.
Key words: Banking system, banking ,financial system, banking security, state financial system.
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Постановка проблеми в загальному вигляді.
Ступінь стабільності банківської системи є
однією з домінант економічного зростання і
характеризує ефективність грошово-кредитної
та фінансової політики держави, її здатність
забезпечити стабільність фінансової системи і
відповідно – зміцнення національної валюти.
Становлення і розвиток банківської системи
України відбувається в умовах постійної зміни
економічної кон’юнктури і непередбачуваності
перспективи, що позначається на нестабільності
багатьох українських банків і вимагає розробки
заходів щодо державного регулювання банків та
захисту їх клієнтів від підвищеного ризику.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Окремі питання фінансової безпеки держави
висвітлені в наукових працях вітчизняних і
зарубіжних вчених, а саме: О. Барановського,
І. Бінька, О. Власюка, В. Гейця, М. Єрмошенка,
В. Мандибури, С. Мошенського, В. Мунтіяна,
Г. Пастернака-Таранушенка, А. Сухорукова та
ін. В яких більшою мірою розглянуто сутність
поняття «фінансова безпека», потенційні загрози
та їх класифікація, встановлено індикатори
економічної та фінансової безпеки, а також
наведено пропозиції щодо напрямків посилення
стану фінансової безпеки зокрема та економічної
безпеки в цілому. Разом з тим, забезпечення
фінансової безпеки країни в сучасних умовах
потребує подальшого дослідження та виявлення
нових інструментів та методів її реалізації.

Цілі статті. Метою даної статті є аналіз сучасного стану банківської системи України, визначення її впливу на безпеку фінансової системи
держави та пошук основних напрямів її забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Фінансову безпеку необхідно розглядати як базову складову національної безпеки, її фундамент і матеріальну
основу і, разом з тим, як взаємопов’язану систему
певних рівнів. Це означає, що стан національної
безпеки держави залежить від життєздатності економіки, її ефективності, мобільності, конкурентоспроможності. Забезпечення фінансової безпеки є
одним із найважливіших завдань держави.
Найбільш вдалі тлумачення поняття “фінансова
безпека держави” наведені на рис. 1.
Отже, можна стверджувати що фінансова безпека держави – основна умова її здатності здійснювати самостійну фінансово-економічну політику відповідно до масних національних інтересів. Таким чином фінансова безпека є вирішальною і провідною в системі економічної безпеки.
Безпека банків є частиною фінансової безпеки
країни. Необхідно зазначити, що банківська система – це найважливіша складова фінансовокредитної сфери держави. По суті саме стан банківського сектора визначає рівень фінансовокредитної безпеки, а тому певною мірою і рівень
фінансової безпеки держави
Схематично місце безпеки банків у фінансовій
безпеці країни відображене на рис. 2.

Фінансова безпека держави
За О.І. Барановським

Зміст фінансової безпеки полягає у:
ступені захищеності фінансових
інтересів;
рівні
забезпеченості
суб'єктів усіх рівнів управління
фінансовими
ресурсами;
стані
складових фінансового ринку; якості
фінансових інструментів і послуг;
стані
фінансових
потоків
в
економіці.

За М. Єрмошенком

Це є такий стан фінансово-кредитної
сфери
держави,
який
характеризується збалансованістю і
якістю
системної
сукупності
фінансових інструментів, технологій
і послуг, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх
негативних
чинників
(загроз), здатністю цієї сфери
забезпечувати захист національних
фінансових
інтересів,
достатні
обсяги.

Рис. 1. Підходи до визначення змісту поняття «фінансова безпека держави»
Джерело: складено авторами на основі [1, 2]
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Безпека
грошовокредитного
сектора

Безпека
бюджетного
сектора
Безпека
банківського
сектора
ФІНАНСОВА
БЕЗПЕКА
ДЕРЖАВИ

Безпека
фондового
сектора

Безпека
валютного
сектора
Безпека
інвестиційного
сектора

Безпека
страхового
сектора

Рис. 2. Структура фінансової безпеки держави
Джерело: складено авторами на основі [3]

Науковці, які досліджують фінансову безпеку,
вказують на те, що дана проблема має два
аспекти. З одного боку, необхідно працювати над
забезпеченням фінансової безпеки банківської
системи в цілому, а з іншого – потрібно
досліджувати питання забезпечення фінансової
безпеки окремої банківської установи.
Отже,
ключовими
характеристиками
фінансової безпеки банків є:
1) забезпечення рівноважного фінансового
стану банку;
2) сприяння ефективній діяльності банку;

3) визначення на ранніх стадіях проблемних
місць в діяльності банку;
4)
нейтралізація
криз
і
запобігання
банкрутствам [4].
Враховуючи дослідження М.М. Єрмошенка і
О.І. Барановського, доречно зробити висновок
про те, що основна мета фінансової безпеки банку
полягає в безперервній і стійкій підтримці стану,
який характеризується збалансованістю і стійкісткідо впливу зовнішніх і внутрішніх загроз.
В цілому загрози безпеці банків можна поділити
на дві великі групи: внутрішні й зовнішні (рис. 3).

Загрози банку
Внутрішні

рівень забезпеченості
фінансовими ресурсами;

незадовільну структуру
активів і пасивів;

Зовнішні

діяльність держави;
економічна кон’юнктура в
країні та світі;

некомпетентність
вищого керівництва і

конкуренти.

персоналу.

Рис. 3. Види загроз банківській безпеці
Джерело: складено авторами на основі [3]
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Отже, визначимо основні фактори які впливають на фінансову безпеку банку:
– рівень обов’язкового резервування;
– рефінансування Національного банку України;
– система розрахунків (найсерйозніша проблема);
– некваліфіковане управління керівниками,
окремих комерційних банків, структурою активів
і пасивів;
– конкурентне середовище;
– прогалини законодавчої бази (досі відсутній
закон про банківську таємницю).
До показників, що характеризують стан банківської системи в Україні доречно віднести: рівень банкрутства банків, частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, структура та
динаміка активів, капіталу та зобов’язань банків.
Загальний стан банківської системи можна оцінити за кількістю банкрутств банків. Як свідчать
офіційні дані Національного банку, кількість банків, що діють, в Україні зросла впродовж
2014 року – з 176 до 181 банку (при цьому кількість зареєстрованих банків становить 183). За
цих же умов упродовж 2013 року 26 банківських
установ було виключено з Державного реєстру
банків, водночас за 10 місяців 2014 року було виключено ще 1 банк.
З метою запобігання банкрутства банківських
установ необхідно:
1) оптимізувати систему управління ризиками, що дозволяє їх завчасно виявляти та мінімізу-

вати;
2) зменшити ймовірність здійснення фінансових махінацій працівниками банку;
3) уникати витрат, пов’язаних з економічно
необгрунтованим придбанням основних та нематеріальних активів;
4) зменшити залежність банку від некомпетентних дій працівників структурних підрозділів;
5) створити комплексну систему ризикменеджменту (забезпечує надійний процес виявлення, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризику на всіх рівнях організації) [1].
Станом на 01.10.2014 року 19 установ
знаходилося в стадії ліквідації. Такі дані свідчать
про те, що регуляторна діяльність НБУ в сучасних
умовах є ефективною.
Розглянемо динаміку кількості функціонуючих
банків в Україні за останні три роки (рис. 4).
Як видно з рис. 4, станом на 1.10.2014 р. в
Україні кількість зареєстрованих банків становить 183. Кількість банків, що мають ліцензію на
здійснення банківських операцій склала 171. В
Україні діють 51 банки з іноземним капіталом. У
повній власності (100 % статутного капіталу)
іноземних інвесторів перебуває близько 31,6 %.
У цілому частка іноземного капіталу зменшується, що свідчить про зменшення залежності банківської системи України від іноземних інвесторів
(рис. 5).
Аналізуючи стан банківської системи України
розглянемо основні складові діяльності банків які
наведено на рис. 6.
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Кількість банків, що
мають ліцензію на
здійснення банківських
операцій
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51
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Рис. 4. Динаміка зміни кількості банків в Україні за 2012-2014 рр.
Джерело: складено авторами на основі [5]
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Рис. 5. Динаміка зміни частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків в Україні за 2012-2014 рр.
Джерело: Складено авторами на основі [5]

Щодо сукупного обсягу активів банківської
системи за даними НБУ станом на 1 вересня
2014 р. він становив 1343477 млн грн., приріст з
початку року склав 216285 млн. грн. (19,19 %), в
основному він відбувся за рахунок зростання кредитних вкладень банків.
Стосовно сукупного обсягу зобов’язань українських банків, то він зріс на 214408 млн. грн., що
на 1,46 % більше за 2013 рік, і станом на
01.09.2014 р. склав 1172280 млн. грн. (рис. 6). Варто відзначити, що випереджаючі темпи зростання
порівняно з зобов’язаннями показує обсяг залуче-

них коштів від фізичних осіб. Так їх розмір збільшився на 66243 млн. грн. (на 18,19 %) до 430246
млн. грн. станом на 01.09.2014 р. Зростання обсягів залучених банками коштів від фізичних осіб
поряд зі збільшенням частки строкових коштів в
зобов’язаннях, виступає позитивним фактором в
фінансовій стабілізації банківської системи України, що свідчить про поступове відновлення довіри населення до банківських установ.
Власний капітал банківської системи України
зріс на 2477 млн. грн. (1,46 %) і на 01.09.2014 р.
становив 171797 млн. грн. (рис. 7).
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Активи банків

Рік
Рис. 6. Основні показники діяльності банків в Україні за 2012-2014 рр.
Джерело: Складено авторами на основі [5]
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Рис. 7. Динаміка власного капіталу банків в Україні за 2012-2014 рр.
Джерело: Складено авторами на основі [5]

Розмір власного капіталу і надалі продовжує
бути меншим за розмір статутного капіталу, що
пояснюється значними збитками банківської системи. Поряд із цим розмір регулятивного капіталу
перевищує
значення
статутного
капіталу
на 4679 млн. грн. станом на 1 вересня 2014 р. Показник адекватності регулятивного капіталу для
банківської системи перевищує критичне значення, та становить 15,21% станом на 01.09.2014 р.,
що свідчить про достатню капіталізацію банків.
Характерною рисою сучасної банківської кризи є істотне погіршення банківських балансів,
зростання частки проблемних кредитів і проблемних активів в цілому. Така ситуація негативно позначається на результатах фінансової діяльності
банків, створює певні труднощі для кредиторів і
позичальників, ускладнює менеджмент банку. На
сьогодні важливе практичне значення має розробка сучасних підходів до вдосконалення організації
управління проблемними активами на основі системи організаційно-правових і адміністративних
заходів, одним із яких може бути створення так
званих селекційних банків. Основна мета функціонування таких банків полягає в тому, що проблемні активи замість того, щоб ліквідовувати у
негайному порядку за будь-якими цінами, можуть
бути реструктуризовані у спеціальній установі,
яка має відповідні фінансові можливості.
Зміцненню банківської системи сприятиме
розробка і прийняття комплексної програми фінансового оздоровлення українських банків. Однак це залежить не тільки від банківської системи,
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а великою мірою від економічної політики уряду.
В інтересах держави щоб українські громадяни
зберігали свої грошові заощадження в українських банках без страху їх втратити. Здійснити цс
можна лише за умов встановлення довіри до банківської системи з боку українського інвестора .
Сьогодні в банківській системі України є багато
проблем, які потребують свого практичного
вирішення. Вони зачіпають, передусім, питання,
які пов’язані з подальшим розвитком банківської
системи України. Державні банки унаслідок
обмеженого
розміру
капіталу
вичерпали
можливості подальшого зростання. Ключовою
проблемою у діяльності державних банків
України є відсутність системного бачення їх ролі
в реалізації національної економічної політики
через саме через обмеженість їх ресурсної бази.
З метою участі у масштабних інвестиційних
програмах,
насамперед,
у
фінансуванні
стратегічно важливих проектах державного
значення, необхідне збільшення статутних
капіталів державних банків, що також розширить
їх можливості на банківському ринку.
Процесом управління банківської системи
повинна стати цілеспрямована діяльність
Національного банку, орієнтована на підвищення
ефективності функціонування банків, що буде
сприяти адекватному покриттю ризиків з
поступовим нарощенням капіталу, що у свою
чергу забезпечить повноцінність кредитноінвестиційним потенціалом усі сфери національної
економіки та зовнішньоекономічної діяльності.
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Сукупний ефект від зазначених заходів
безумовно сприятиме відновленню довіри
до
банківської
системи
та
підвищить
конкурентоспроможність вітчизняних банків
на світовому фінансовому ринку та забезпечить
фінансову стабільність національної економіки
на шляху інтеграції у світове господарство.

Це, у свою чергу, стимулюватиме розвиток
реального сектора економіки і створить умови
для формування стабільного конкурентного
середовища у банківській сфері та національної
безпеки країни загалом.
З метою підтримки фінансової безпеки необхідно
проводити заходи які представлені на рис. 8.

банку з питань фінансової безпеки

надання консультацій працівникам

кредитних операцій;

участь в проведенні моніторингу

отримання кредиту;

стадії звернення їх в банк для

дослідження позичальників на

інформаційно-аналітичне

діяльність банків;

посягань на власність і

органами у питаннях протидії

взаємодія з провоохоронними

розробка рекомендацій по
удосконаленню заходів фінансової
безпеки банків;

Заходи необхідні для підтримки фінансової
безпеки банків

Рис. 8. Заходи щодо для підтримки фінансової безпеки банківськіх установ
Джерело: складено авторами на основі [2]

Висновки і перспективи подальших
розробок у даному напрямку. Отже, з метою
підвищення стабільності банківської системи
в контексті забезпечення фінансової безпеки
держави необхідно зробити наступні кроки:
визначити межі іноземної участі в капіталі
вітчизняних банків, розробити та запровадити
ефективні заходи відносно банків, що здійснюють
обмежувальну ділову політику, що спотворює
умови конкуренції; розробити та впровадити
вимоги щодо фінансової безпеки в банківській
сфері тощо.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ КРЕДИТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УКРАИНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
THE NECESSITY AND ESSENCE CREDITING OF UKRAINIAN ENTERPRISES
IN MODERN CONDITIONS
У статті розглянуто сутність та основні види банківського і небанківського кредитування підприємств.
Проаналізовано дані щодо кредитування у розрізі секторів економіки. Визначено об’єми надання позик
протягом поточного року, а також розкрито необхідність взяття кредитів підприємствами та кредитування за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.
Ключові слова: кредит, ЄБРР, кредитоспроможність підприємств, проблеми кредитування, ризики кредитування.
В статье рассмотрены сущность и основные виды банковского и небанковского кредитования предприятий, проанализированы аналитические данные по кредитованию в разрезе секторов экономики,
определены объемы предоставления займов в течение текущего года, а также обоснована необходимость
взятия кредитов предприятиями и кредитования за счет средств международных финансово-кредитных
институтов.
Ключевые слова: кредит, ЕБРР, кредитоспособность предприятий, проблемы кредитования, риски кредитования.
The essence and the main types of bank and non-bank lending to businesses were described in the article.
Analytics on lending by sectors of the economy, defined volumes of loans during the current year was analyzed.
The necessity of taking loans and lending companies at the expense of international financial and credit institutions
funds was disclosed.
Key words: loan, the EBRD, the companies’ creditworthiness, credit problems, credit risk.

Постановка проблеми. За останні роки в
Україні відбулись і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами глобалізації
економіки. Наразі світова економіка залишається
у полоні наслідків глибокої фінансово-економічної
© Довгаль Ю. С., Чечота М. А., 2014
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кризи, а стагнація провідних економічних центрів
світу не могла не зачепити й Україну, економіка
якої другий рік поспіль демонструє негативну динаміку. Очікуваний багатьма експертами кризовий «обвал» 2012 року в Україні не відбувся, про-
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те не відбулося також відновлення позитивної
економічної динаміки у 2014 р. Це пов’язано, насамперед, з політичною кризою, яка відбулася й
відбувається до сих пір в Україні та економічною
кризою, що випливає з політичної. Досить очевидною є потреба принципового оновлення джерел економічного та соціального розвитку України, яке можливе на засадах нової моделі розвитку,
адекватної викликам, що надходять як від посткризового світу, так і від нагромаджених внутрішніх системних суперечностей [3].
Актуальність кредитування суб’єктів господарювання полягає в тому, що, враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні та відплив інвесторів,
котрі необхідні для залучення коштів, підприємствам потрібно залучати кошти для функціонування та проведення своєї діяльності, а також
отримання за рахунок такого кредитування поставленої підприємницької мети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Суттєвий внесок у дослідження проблематики
кредитування суб’єктів господарювання внесли
такі вчені як Лаврушина О.І., Жуков Є.Ф., Платонова В., Панова Г.С. та інші. Малахова О.Л. працювала над питаннями кредитного забезпечення
підприємницької діяльності, Жуков Є.Ф. обґрунтовував доцільність кредитування підприємств
банківськими установами. Над проблемами кредитування працюють також і західні вчені, зокрема у роботах Деріга Х.У., Коха Т., Бауера Р. розроблено напрями вдосконалення методів кредитування суб’єктів господарювання.
Постановка задачі. Метою даної статті є визначення сутності кредитування підприємств,
його необхідність, проблеми та перспективи подальшого розвитку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Кредитування
підприємницької діяльності здійснюється шляхом
проведення кредитних операцій. У законодавстві
України кредитна операція (credit operations) визначається як – вид активних банківських операцій, пов’язаних із розміщенням залучених банком
коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання
коштів у тимчасове користування на певних умовах [1].
Щодо визначення суті кредиту, як економічної
категорії, то у науковій літературі існують різні
підходи, що відображають окремі його риси,
склад учасників кредитного процесу, стадій руху
позичкового капіталу тощо. У подальшому, з метою усунення неточностей, використаємо визначення, яке надається Міщенком В.І., тобто кредит – це економічна категорія, що відображає систему відносин між суб’єктами господарювання

щодо надання та отримання позики в грошовій чи
товарній формі на умовах повернення, строковості та платності [2].
Відповідно, кредит забезпечує трансформацію
грошового капіталу в позичковий та відображає
відносини між кредиторами та позичальниками.
Кожен вид кредиту характеризує певну грань його
внутрішнього змісту, а в сукупності види кредитів
дають чітке уявлення про структуру кредиту і
його рух у межах товарної і грошової форм. Кредити, які надаються підприємствам можуть бути
як банківськими, так і небанківськими. До них належать факторинг, державний, комерційний, лізинговий, іпотечний кредити та інші [10, с. 229].
В сучасних умовах комерційні банки України
дуже рідко надають підприємствам довготермінові кредити. Можливість отримати такий кредит є
реальнішою через кредитні лінії Світового банку і
Європейського банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР), що надаються уповноваженими банками.
За рахунок коштів ЄБРР здійснюються короткострокове та довгострокове фінансування проектів,
які задовольняють вимоги ЄБРР.
Короткострокове кредитування надається для
реалізації експортних контрактів та придбання імпортної продукції з метою подальшого використання в процесі виробництва. Довгострокове кредитування надається для фінансування основних
засобів (придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання).
Основні види кредиту представлені на схемі
(рис. 1).
За рахунок коштів ЄБРР кредитуванню підлягають тільки фінансово вигідні та забезпечені заставою проекти. При цьому вартість застави не
повинна бути меншою 140% суми загальної заборгованості за кредитом за умови підтримування
позичальником коефіцієнта обслуговування боргу.
ЄБРР посідає провідне місце серед міжнародних фінансових організацій, з якими Україна тісно економічно та інвестиційно співпрацює. На початок 2013 року припадало до 4 % кредитів, які
надав ЄБРР. Станом на 1 квітня 2014 року його
кредитний портфель становив 8,9 млрд. євро
(12,2 млрд. $) у 326 проектах. Сукупний обсяг кредитних ресурсів ЄБРР, залучених для фінансування проектів України станом на початок ІІ кварталу
2014 року склав $1,54 млрд. У розрізі валюти кредитування
проекти
профінансовано
на 616,3 млн. $ та 694,8 млн. €.
У процесі кредитування підприємств насамперед ураховуються індивідуальні особливості кругообігу їхніх оборотних коштів. Особливості індивідуального кругообігу коштів підприємств
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Банківський – банк надає
клієнтові у тимчасове
використання частину
власного (залученого)
капіталу на умовах
повернення зі сплатою
процента.

Комерційний – товарна
форма кредиту, що
виражає відносини з
приводу перерозподілу
матеріальних фондів між
підприємствами.

Факторинг – фінансова
комісійна операція, при
якій клієнт переуступає
дебіторську
заборгованість
факторинговій компанії.
Іпотечний – отриманий від
банків, що
спеціалізуються на видачі
довгострокових позик під
заставу основних засобів.

Кредит

Лізинговий – це кредит,
який надається в
товарній формі
лізингодавцем
лізингоотримувачеві.

Державний – сукупність
економічних відносин між
державою та фіз. або юр.
особами стосовно питання
мобілізації додаткових
грошових коштів на
кредитній основі.
Міжнародний – рух
позикового капіталу, де
кредиторами і
позичальниками
виступають суб’єкти
різних країн.
Споживчий – кошти, що
надаються
кредитодавцем
споживачеві на
придбання продукції.

Рис. 1. Види кредитів, що надаються підприємствам і організаціям
Джерело створено автором на основі [1; 5, с. 229]

проявляються у розбіжності в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій формі та авансуванням коштів у новий оборот. Такі розбіжності відбуваються, передусім, через сезонність виробництва. Сезонність виробництва зумовлює в
одні періоди випереджаюче зростання виробничих витрат порівняно з надходженням коштів і спричиняє додаткову потребу в коштах понад ті, що є в
розпорядженні підприємства. В інші періоди витрати
виробництва зменшуються або зовсім припиняються,
збільшується вихід готової продукції та надходження
грошової виручки, частина якої виявляється тимчасово вільною. Таке чергування зростання додаткових
потреб у коштах і створення тимчасово вільних
залишків їх на тому самому підприємстві створюють необхідність для використання кредитів на
формування виробничих і оборотних фондів та
погашення їх через певний час [8].
Кредитування підприємницької діяльності є
дуже важливим для розвитку як підприємницьких
структур так і економіки країни в цілому, тому необхідно звернути увагу на удосконалення кредитних взаємин комерційних банків та суб’єктів під48

приємницької діяльності в Україні, встановлення
якісно нових партнерських відносин.
Для того, щоб вирішити ряд питань, пов’язаних
із вдосконаленням роботи комерційних банків і
механізмів кредитного забезпечення підприємницької діяльності потрібно: провести концентрацію серйозних зусиль в частині методологічної та
аналітичної роботи щодо експертного аналізу кредитоспроможності позичальників; глибокий та
систематичний маркетинговий аналіз ринку кредитних ресурсів у розрізі галузей, субгалузей та
економіко-географічних регіонів. При вирішенні
цих питань, виникає безліч проблем та ряд ризиків, які випливають з проблем.
Основні проблеми та ризики кредитування підприємств зображені на схемі (рис. 2).
Основними напрямами щодо стабілізації механізму кредитування підприємств є комплекс заходів із боку держави та банківської системи спрямованих на розвиток дієвого інтеграційного механізму взаємодії з суб’єктами господарювання [7].
Щоб отримати кредит позичальник повинен
звернутися до банківської установи, яка аналізує,
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Проблеми:

Ризики:

Значний рівень податкового
навантаження, складність процедури
адміністрування податків
Різкі зміни зовнішньополітичної
орієнтації держави наприкінці 2013 р.
Недоступні кредитні ресурси через
значні відсоткові ставки та
відсутність заставного майна

Відсутність гнучкості з боку
банківської системи в бік підприємців
Низький рівень регулювання і
підтримки підприємців з боку
держави, відсутність логічності і
системності в діях влади

Запровадження урядом фіскальних
новацій: підвищення ставок деяких
податків і зборів, перегляд чинних
податкових пільг
Зниження доходів населення, що
обмежує можливості мобілізації
інвестиційних ресурсів населення
Жорстка економія бюджетних коштів,
скорочення капітального
інвестування за рахунок держ. коштів

Відсутність позитивних змін у
грошово-кредитній політиці через
жорстку політику НБУ, який
підвищив вартість рефінансування
для фінустанов

Рис. 2. Проблеми та ризики кредитування підприємств
Джерело: створено автором на основі [7]

вивчає діяльність, визначає його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту
й ухвалює рішення щодо видачі або відмови у видачі кредиту.
Кредитоспроможність – це здатність позичальника в повному обсязі в зазначений кредитним до-

Забезпеченість
власними
засобами не
менш чим на 50
відсотків його
витрат.

говором строк розрахуватися зі своїми борговими
зобов’язаннями. Для того, щоб оцінити здатність
повернення позичальником кредиту визначаються критерії кредитоспроможності підприємства.
Основні критерії оцінки кредитоспроможності позичальника представлені на схемі (рис. 3).

Критерії оцінки
кредитоспроможності
позичальника

Репутація
позичальника
(кваліфікація,
дотримання
ділової етики, і
т. д.).

Конкурентоспроможн
ість на внутрішньому
й зовнішньому
ринках, попит на
продукцію, обсяги
експорту.

Економічна
кон’юнктура
(перспективи
розвитку
позичальника,
наявність джерел
засобів).

Рис. 3. Основні критерії оцінки кредитоспроможності позичальника
Джерело: створено автором на основі [8]
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Кредити, що були надані суб’єктам господарювання за 2011-2014 роки представлені в табл. 1.
На даний час за обсягами кредитування підприємств в Україні постерігається досить неоднорідна та змінна динаміка. У липні 2014 року банки
України видали підприємствам і організаціям нових кредитів на суму 124,9 млрд. гривень, що на

19 млрд. або 17,94% більше, ніж місяцем раніше;
при цьому дещо збільшилися темпи зростання обсягів кредитування. Згідно з даними Національного банку, в липні порівняно з червнем найбільш
істотно збільшилися обсяги позик, виданих підприємствам будівельної сфери – на 247,06%, або
4,2 млрд. до 5,9 млрд. гривень. Обсяги кредиту-

Кредити надані резидентам у розрізі секторів економіки
Період

Усього

2011
2012

801809
815142

Серпень
Грудень

851247
910782

Січень
Травень
Серпень
Листопад

903458
1008868
1026739
1008230

Сума, млн. грн.
Сектор загального державного
Інші фінансові корпорації
управління
16441
8532
16229
5803
2013
17412
5528
19317
5908
2014
20800
5860
22668
6004
22581
5974
22162
4925

Таблиця 1

Нефінансові
корпорації
575545
605425
635248
691903
684194
768214
782932
769414

Джерело: створено автором на основі [4]

вання підприємств, що працюють у сфері торгівлі,
зросли на 21,28%, або 8,3 млрд. до 47,3 млрд. гривень; в сфері сільського господарства – на 17,39%,
або 1,2 млрд. до 8,1 млрд. гривень; у сфері промисловості – на 13,19%, або 5 млрд. до 42,9 млрд.
гривень. У червні, в порівнянні з травнем, зростання обсягів кредитів, виданих банками підприємствам і організаціям, склав 15,86%.
Таким чином, темпи приросту кредитування
бізнесу збільшилися в липні 2014 року в порівнян-

ні з попереднім місяцем на 2,08 процентного пункту. У липні порівняно з січнем поточного року обсяги нових кредитів, виданих підприємствам,
збільшилися на 4,17%; в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року – на 5,31%. Загальна заборгованість бізнесу за банківськими кредитами
на 1 серпня 2014 склала 748,1 млрд. гривень, що
на 500 млн. більше, ніж місяцем раніше.
Кредитування підприємств і організацій за
2014 рік подані на рис. 4.

Рис. 4. Кредитування підприємств і організацій за січень-липень 2014 р.
Джерело: створено автором на основі [6]
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У короткостроковій перспективі варто очікувати збереження негативних тенденцій у сфері інвестиційної діяльності через продовження впливу
зазначених проблем та вимушене запровадження
урядом заходів, спрямованих на покращення макроекономічної рівноваги [7].
Висновки. Отже, кредитування суб’єктів господарювання є необхідною умовою для їх діяльності. Але, враховуючи ситуацію в Україні, залучити кошти підприємству складно, адже існують
перепони, проблеми та ризики, які випливають з
них. Інвестори не хочуть брати на себе великі ризики, виникають зміни зовнішньополітичної орієнтації держави, а також низький рівень регулювання і підтримки підприємців та відсутність
гнучкості з боку банківської системи. Ситуація,
що склалася, потребує активізації взаємодії з міжнародними організаціями, а також активний пошук внутрішнього інвестора, зацікавленого у розвитку промисловості України.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ПОНЯТТЯ «ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА «ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»
PROBLEMS OF DETERMINATION TERM «INTERNAL ECONOMIC CONTROL»
Розглянуто сутність і поняття внутрішньогосподарського контролю відповідно зарубіжної і вітчизняної
практики обліку і контролю.
Ключові слова: контроль, внутрішній контроль, внутрішньогосподарський контроль, облік, сутність,
взаємозв’язок.
Рассмотрены сущность и понятие внутрихозяйственного контроля в соответствии с отечественной и
зарубежной практикой учета и контроля.
Ключевые слова: контроль, внутренний контроль, внутрихозяйственный контроль, учет, сущность, взаимосвязь.
In the article essence and notion of internal economic сontrol according of foreign and native accounting and
сontrol practice is considered.
Key words: сontrol, internal сontrol, internal economic сontrol, accounting, essence, correlation.

Постановка проблеми. Просування
������������������
української продукції на європейські ринки збуту вимагають посилення ролі контролю на вітчизняних
промислових підприємствах, як однієї з головних
функцій управління, з метою посилення якості, а,
відтак, і підвищення конкурентоспроможності готової продукції. Не виникає сумніву, що в вищезазначений період повинний бути сформований
якісно новий механізм контролю, суть якого полягає у використанні економічних методів господарювання.
Поглиблення фінансової кризи, підвищення
рівня конкуренції в будь-якому сегменті діяльності вимагають від керівництва підприємства впровадження системи внутрішньогосподарського
контролю на всіх ділянках виробничогосподарської діяльності суб’єкту господарювання, який повинний мати превентивний характер.
© Мошковська О. А., 2014
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Внутрішньогосподарський контроль з позицій
практики є одним з найважливіших важелів, за допомогою якого здійснюється вплив на господарську діяльність підприємства, являє собою систему безупинного спостереження за використанням
майна підприємства, законністю і доцільністю
господарських операцій і процесів, збереженістю
грошових коштів і матеріальних цінностей. У той
же час внутрішньогосподарський контроль є складовою частиною ринкового механізму, одним з
прийомів перевірки виконання прийнятих рішень
та найважливішою функцією управління економікою [11].
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вагомий внесок в розвиток теорії і практики внутрішнього контролю і зокрема, внутрішньогосподарського, здійснили вчені як далекого, так і
ближнього зарубіжжя, зокрема, В.Д. Андреєв,
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А. Апчерч, Е.А. Аренс, Е.А. Аткінсон, М.Г. Бєлов, С.М. Бичкова, Г.Р. Дженік, Ф.Л. Дефліз,
Дж. К. Лобек, В.Ф. Палій, В.М. О’Рейллі,
Дж. Фостер, Д. Хан, М.Б. Хірш, Ч.Т. Хорнгрен,
Х. Хунгенберг, А.Д. Шеремет, М.Я. Штейман.
Сутність, завдання та напрями впровадження і
організації внутрішньогосподарського контролю
на вітчизняних підприємствах розглядались в працях провідних вітчизняних вчених: С.В. Бардаша,
М.Т. Білухи, В.П. Бондаря, Т.А. Бутинець,
Н.Г. Виговської, І.К. Дрозд, Є.В. Калюги,
М.Д. Корінька, Р.Б. Костирка, В.Ф. Максімової,
Л.В. Нападовської, В.П. Пантелєєва, С.М. Петренко, Б.Ф. Усача, В.О. Шевчука.
Проте серед науковців відсутня єдина думка
щодо місця і ролі внутрішньогосподарського
контролю в системі внутрішнього контролю, що і
викликало необхідність проведення подальших
досліджень.
Метою статті є спроба визначити сутність
внутрішньогосподарського контролю в системі
внутрішнього контролю з урахуванням думок як
вітчизняних , так і зарубіжних вчених.
Результати дослідження. Зарубіжні вчені
Е.А. Аренс, Г.Р. Дженік, Ф.Л. Дефліз, Дж.К. Лобек, В.М. О’Рейллі, М.Б. Хірш [3, 4] розглядають
систему внутрішнього (внутрішньогосподарського) контролю як джерело додаткової інформації в
процесі здійснення зовнішнього аудиту. Американські вчені зазначають, що система внутрішнього контролю використовується в моделі аудиторського ризику. Вищезазначена система розробляється адміністрацією конкретної компанії з метою
отримання впевненості, що компанія досягне поставленої нею мети. Система внутрішньогосподарського контролю в зарубіжних компаніях складається з певних методик і процедур, які в цілому
мають назву концептуальні моменти. Формування
системи внутрішнього контролю здійснюється,
перш за все, з урахуванням співвідношення
«витрати-вигода», прагнучи, щоб вона була рентабельною. В процесі розробки ефективної системи внутрішньогосподарського контролю адміністрація компанії прагне досягти п’ять цілей: забезпечення себе надійною інформацією, збереження активів та документів компанії, забезпечення ефективної господарської діяльності, забезпечення відповідності загальноприйнятим обліковим принципам та виконання вимог закону про зарубіжну корупцію. Остання вимога є особливо актуальною для публічних (відкритих) компаній.
Інші вчені далекого зарубіжжя, які є фахівцями
в сфері управлінського обліку, зокрема, А. Апчерч, Е.А. Аткінсон, Дж. Фостер, Д. Хан,
Ч.Т. Хорнгрен, Х. Хунгенберг [1, 2, 18,19] визна-

чають сутність контролю (control) як сукупність
процедур, інструментів (технічних прийомів), показників оцінки виконання і систем, які організація використовує з тією метою, щоб спрямовувати
та мотивувати всіх співробітників щодо досягнення організаційних цілей.
Американські вчені, які є фундаторами теорії
управлінського обліку, Ч.Т. Хорнгрен та Дж. Фостер [18] зазначають, що внутрішній контроль (���
internal сontrol) – це комплекс бухгалтерського і
управлінського контролю, який допомагає забезпечити відповідність рішень, прийнятих в організації, з реалізацією їх на практиці. Різнопланові
системи внутрішнього контролю, які створюються в компаніях, використовуються з метою підвищення рівня оперативного обліку, забезпечення
достовірності оформлених документів, збереження цінностей та підвищення ефективності відповідних заходів.
Суттєва увага поняттю «контроль», «внутрішній контроль», «внутрішньогосподарський контроль» приділена в «Офіційній термінології СІМА:
управлінський облік» (табл. 1).
Управлінський контроль (management сontrol)
має чотири різновиди:
− система замкненого циклу [����������������
closed����������
���������
loop�����
����
system�������������������������������������������
] – система контролю, яка передбачає можливість коректування дій на основі як прямого [�����
feedforward], так і зворотнього зв’язку [feedback];
− контроль із зворотнім зв’язком [feedback
сontrol] – вимір відхилень фактично досягнутих
результатів від запланованих і коректування наступних дій та (або) планів з метою досягнення
необхідних результатів в майбутньому;
− контроль з прямим зв’язком (упередженням,
превентивністю) [��������������������������������
feedforward���������������������
с�������������������
ontrol�������������
] – прогнозування відхилень фактичних результатів від запланованих та виконання дій, які упереджують подію, з метою упередження таких відхилень;
− система відкритого циклу [��������������
open����������
���������
loop�����
����
system�����������������������������������������
] – система контролю, яка виключає можливість коректувальних дій відносно наступних операцій.
Відомі американські вчені Е.А. Атнкінсон,
Р.Д. Банкер, Р.К. Каплан та С.М. Янг [1] зазначають, що управлінська система обліку і контролю
генерує і використовує інформацію з метою надання допомоги відповідальним особам, які приймають рішення, оцінити, чи досягає організація
поставленої мети. Термін «контроль» (control) в
управлінському обліку і контролі означає сукупність процедур, інструментів (технічних прийомів), показників оцінки виконання і систем, які
організація використовує з метою спрямування і
мотивації всіх співробітників для досягнення ор53
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Таблиця 1
Трактування поняття «контроль», «внутрішній контроль», «внутрішньогосподарський контроль» [16]
Визначення
Спроможність спрямовувати фінансову та операційну
політику організації з метою отримання економічних
доходів від її діяльності
Внутрішній контроль (internal сontrol)
Цілісна система фінансового та інших різновидів контролю з метою забезпечення ефективності та раціональності діяльності, внутрішнього фінансового контролю,
дотримання законів та правил
Внутрішній фінансовий контроль (internal financial
Внутрішній контроль, який здійснюється з метою забезсontrol)
печення захисту активів від несанкціонованого використання або передачі, належного ведення бухгалтерського обліку та надійності фінансової інформації, яка
використовується всередині компанії або для публікації
Контроль затрат (cost сontrol)
Процес, який дозволяє впевнитися в тому, що фактичні
затрати не перевищують встановленого ліміту
Система внутрішнього контролю (контрольне середо- Система внутрішнього контролю містить затверджені
вище та процедури контролю) (internal сontrol system) директорами та адміністрацією політику і процедури
(внутрішній контроль) з метою досягнення цілей здійснення організаційної та ефективної діяльності, яка містить жорстке дотримання внутрішньої політики, захист
активів, запобігання та розкриття зловживань та помилок, коректність та повноту бухгалтерських записів, та
своєчасну підготовку надійної фінансової інформації
Всі методи, які використовуються менеджерами з меУправлінський контроль
тою впевнитися, що цілі організації досягнуті, процеду(management сontrol)
ри дотримуються і організація відповідним чином реагує на зміни умов діяльності
Контроль (сontrol)

Термін

ганізаційних цілей. Система вважається під контролем (in control), якщо вона рухається в напрямку
досягнення своїх стратегічних цілей, в протилежному випадку вважається, що вона є некерованою
(out of control).
З тією метою, щоб процес контролю мав сенс і
був можливим, організація повинна володіти інформацією і, в разі необхідності, мати можливість виправляти ситуацію, яка вийшла з-під
контролю.
Вищезазначені вчені визначили структуру циклу контролю (рис. 1), який складається з п’яти
стадій:
− планування містить розробку організаційних цілей, вибір різновидів діяльності з метою досягнення цілей та відбір показників, за допомогою
яких є можливість визначити, в якій мірі можливо
досягти поставлені цілі;
− виконання – втілення плану в життя;
− моніторинг – процес поточного рівня досягнутих системою показників;
− оцінка (оцінювання) використовується в
процесі порівняння отриманої інформації щодо
поточного рівня, досягнутого системою, з запланованим рівнем, з метою виявлення розходжень
(відхилень) та визначення коректуючих заходів;
54

− коректування (виправлення) існуючого стану полягає в прийнятті відповідних заходів з метою повернення системи до стану, який є керованим (до стану контролю).
Планування
Виправлення
стану справ

Виконання

Моніторинг

Оцінка

Рис. 1. Цикл контролю

Провідний лектор Каледонського університету
(м. Глазго, Велика Британія) А. Апчерч [2]
пов’язує контроль з реакцією на відхилення, функціонуванням системи центрів відповідальності,
управлінням витратами та якістю, калькулюванням, бюджетуванням за видами діяльності. Посилаючись на вченого Хопвуда (1974), науковець
наводить наступну класифікацію контролю:
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− соціальний;
− самоконтроль;
− адміністративний контроль.
А. Апчерч [2] стверджує, що існуючий в компанії фінансовий контроль є складовою адміністративного контролю, оскільки він має відношення до процедур, які розроблюються та впроваджуються з метою визначення дій людей всередині організації.
Адміністративний контроль розподіляється на
наступні два елементи:
− правила та приписи (вказівки та моделі бажаної поведінки окремих груп людей);
− вихідний контроль (вказівки на результати дій,
а не на те, як цих результатів необхідно досягти).
Соціальний контроль здійснюється певною
групою співробітників компанії, до складу якого
належить певний індивід, є більш неформальним
та менш відчутним, ніж адміністративний контроль.
Самоконтроль розглядається в контексті діяльності організації і визначається як ступінь погоджуваності (лояльності) та самоіндентифікації індивіда з системою адміністративного та соціального контролю, тобто, наскільки він їх приймає та
вважає необхідними і бажаними для самого себе.
Соціальний контроль та самоконтроль тісно
пов’язані з адміністративним контролем, а в межах конкретної організації суттєво впливають на
нього.
Д.е.н., проф. С.В. Бардаш, детально проаналізувавши діючу нормативно-правову базу в Україні [5], зазначає, що чинні нормативні акти не регламентують поняття внутрішнього контролю, і
вважає, що враховуючи поняття господарювання,
це є діяльність та відносини, що обумовлюють та
виникають внаслідок такої діяльності між
суб’єктами господарювання, власниками господарських організацій та негосподарюючими
суб’єктами в процесі розширеного відтворення
суспільно – необхідного продукту.
Д.е.н., проф., академік М.Т. Білуха [6] вважає,
що економічний контроль в Україні складається з
наступних складових:
− державний контроль;
− муніципальний контроль;
− незалежний контроль;
− контроль власника.
В свою чергу контроль власника є двох різновидів: внутрішньосистемним і внутрішньогосподарським, який, в свою чергу, може здійснюватись в наступних суб’єктах господарювання:
− державних підприємствах;
− спільних підприємствах з іноземними інвестиціями;

− приватних підприємствах;
− орендних, кооперативних, громадських та
інших підприємствах.
Д.е.н., проф. Усач Б.Ф. [17] систему економічного контролю називає системою фінансовогосподарського контролю, внутрішньосистемний
контроль – відомчим, а внутрішньогосподарський
контроль розглядає з позицій переліку внутрішніх
служб підприємства, які повинні його здійснювати (власники підприємства, бухгалтерські та
фінансово-господарські служби підприємства).
Д.е.н., проф., академік М.Т. Білуха [6] наголошує, що внутрішньогосподарський контроль містить контрольні функції, які здійснюються власниками підприємств, комбінатів, організацій і
установ, концернів, асоціацій відповідно чинного
законодавства. Завданням внутрішньогосподарського контролю є перевірка господарських операцій у виробничих одиницях з метою недопущення перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, виконання виробничих і фінансових планів, раціонального використання робочої сили,
впровадження нових методів праці і прогресивної
технології в бригадах, дільницях, цехах та інших
виробничих підрозділах, забезпечення збереження коштів і товарно-матеріальних цінностей, економічного витрачення сировини і паливноенергетичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка має попит на ринку.
Д.е.н., проф. Усач Б.Ф. [17] внутрішньогосподарський контроль називає фінансовим і наголошує, що вищезазначений контроль має дискретний (відокремлений, відособлений) характер.
К.е.н., доц. Мурашко В.М. та к.е.н., доц. Сторожук Т.М. [12], ототожнюючи поняття «внутрішньогосподарського» та «внутрішнього контролю», вважають, що він є системою постійного
спостереження за ефективністю діяльності підприємств, збереженням і ефективністю використання цінностей і коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та процесів.
Провідний вітчизняний фахівець з управлінського обліку д.е.н., проф. Л.В. Нападовська [13]
підкреслює, що внутрішньогосподарський контроль, як функція управління, являє собою процес,
який забезпечує якісну розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом реалізації прийнятих управлінських рішень.
В Україні відповідно вимог Господарського
кодексу [10] здійснюється державний фінансовий
контроль і нагляд за господарською діяльністю
суб’єктів господарювання в таких сферах:
− збереження та витрачання коштів та матеріальних цінностей суб’єктами господарських відносин;
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− фінансових, кредитних відносин, валютного
регулювання та податкових відносин;
− цін і ціноутворення;
− монополізму та конкуренції;
− земельних відносин;
− виробництва і праці;
− споживання;
− зовнішньоекономічної діяльності.
З метою здійснення контролю щодо ступеню
досягнення цілей і завдань, визначених в статутних документах підприємства, запобіганню зловживань і викривленню інформації, яка надається
як в фінансовій, так і управлінській звітності,
суб’єкт господарювання може створювати систему внутрішньогосподарського контролю, що передбачено в Законі України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» [15].
Відповідно Господарському кодексу України
[10] та інших нормативних документів визначено
[5] коло суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність або створюють систему господарчого забезпечення, що, відповідно,
обумовлює необхідність створення систему внутрішнього контролю. До складу вищезазначеного
переліку суб’єктів господарювання доцільно віднести:
− державний (комунальний) сектор економіки;
− приватний сектор економіки (різні організаційні форми господарювання);
− органи державної влади;
− органи місцевого самоврядування.
Д.е.н., проф. С.В. Бардаш [5] зазначає, що на
підприємствах, які здійснюють виробничогосподарську діяльність повинні бути запроваджені дві системи внутрішнього контролю: система контролю власника (засновника) і система
контролю виконавчого органу учасника відносин
у сфері господарювання. Перший різновид контролю є зовнішнім стосовно діяльності суб’єкту господарювання. Другий вид контролю, який також
може бути не тільки контролем виконавчого органу, але й контролем суб’єкту господарювання, що
має єдиного засновника, який виконує функції
стратегічного та оперативного управління діяльністю такого суб’єкта, за своїм змістом є внутрішнім. Контроль власника спрямований на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку [7].
Д.е.н., проф., академік М.Т. Білуха [6] підкреслює, що внутрішньогосподарський контроль повинний здійснюватись працівниками бухгалтерії,
які разом із керівниками відповідних підрозділів і
служб зобов’язані контролювати оформлення,
приймання і відпуск товарно-матеріальних цінностей, витрачання заробітної плати, додержання
штатної, фінансової, касової і платіжної дисциплі56

ни, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, проведення інвентаризації цінностей,
стягнення у встановлені строки дебіторської і кредиторської заборгованості та інших операцій.
Д.е.н., проф. Усач Б.Ф. [17] наголошує, що організація внутрішньогосподарського контролю
покладається на безпосереднього власника підприємства в особі власника: держави, колективу
акціонерів, орендарів, які несуть повну відповідальність за раціональність використання власних
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Д.е.н., проф. Бутинець Т.А. [7] зазначає, що
форми організації внутрішнього контролю залежать від багатьох чинників, і, перш за все, від розмірів підприємства. На великих підприємствах
контрольні функції можуть бути покладені на спеціалізовані підрозділи суб’єкту господарювання
(відділи внутрішнього аудиту, фінансів, планування). На малих і середніх підприємствах, у яких
кількість служб є обмеженою, вищезазначені
функції можуть виконувати бухгалтери, працівники планових служб, члени інвентаризаційної комісії, інженери та інші уповноважені керівником
(засновниками) особи.
Висновки. Дослідивши сутність поняття «внутрішньогосподарський контроль», з урахуванням
особливостей і традицій зарубіжної і вітчизняної
практики в еволюційному розвитку, доцільно зробити наступні висновки:
− в зарубіжній практиці обліку і контролю
внутрішній контроль розглядається як з позицій
зовнішнього аудиту, так і управлінського обліку;
− термін «внутрішньогосподарський контроль» використовується тільки в окремих зарубіжних наукових виданнях;
− в зарубіжних офіційних і наукових виданнях
застосовується термін «внутрішній контроль»;
− у вітчизняних нормативно-правових актах
питання внутрішнього контролю не регламентується;
− більшість провідних вітчизняних науковців
вважають, що внутрішньогосподарський контроль є складовою контролю власника.
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О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ СТРУКТУРНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ON THE COMPREHENSIVE APPROACH FOR EVALUATING STRUTURAL PERFORMANCE
BALANCED MACROECONOMIC SYTEMS
Цель настоящей статьи – теоретическое обоснование возможности достижения максимально возможных общественных эффективностей государственных расходов, инвестиций и налогов в идеальном состоянии сбалансированной открытой экономической системы. Предложенная модель близка в интерпретации к «эконофизическому» направлению в современной экономической теории (циклу Карно в термодинамике): полученная экономической системой конкретная сумма государственных расходов и инвестиций всегда может привести в идеальном случае («нулевых потерь») к максимально возможному темпу
экономического роста, что позволяет обосновать основные направления соответствующей макроэкономической (финансовой и бюджетной) политики.
Ключевые слова: эффективность; макроэкономика; качество; политика; налоги.
The purpose of this article – a theoretical basis the possibility of achieving the highest possible efficiencies gosu
public-public expenditure and investment in top condition balanced-term open economic system. The proposed
model is close to the in-interpretation to «econophysical» The economic trend in modern-theory (the Carnot cycle
in thermodynamics) received economic system specific amount of government spending and investment can always
lead in the ideal case («zero-loss») to the maximum possible can pace of economic growth that allows us to justify
the main directions of appropriate macroeconomic policies.
Key words: efficiency; macroeconomic; quality; a policy; taxes.

«Пусть только наша идея будет правильной,
и тогда, несмотря на наличие препятствий, стоящих на пути к ее осуществлению, она не будет невозможной.
И. Кант [1,129].
(Идея совершенного, справедливо управляемого государства,
сбалансированной открытой эффективной экономики – С.В.)

Постановка проблемы. Общественное развитие находит свое конкретное выражение в статистических (в том числе макроэкономических)
показателях, без установления и измерения численных значений которых невозможно управление. Устойчивое развитие без разрушения в течение неограниченно длительного периода времени
© Владимиров С. А., 2014
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единой системы «природа – человек», должно не
ставить под сомнение способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Такое
развитие определяется тремя переменными: а)
эффективностью экономики, б) экологической
стабильностью, в) социальной справедливостью
[2, с.59].
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Показатели уровня и темпов экономического и
социального развития, в частности показатели
уровня жизни, являются важнейшими для оценки
эффективности проводимой в стране экономической политики и, в конечном счете, существующего в ней общественного строя. В то же время,
высокие темпы экономического развития не всегда являются критерием соответствующего роста
уровня жизни населения. Например, при высоких
темпах роста советской экономики жизненный
уровень населения был низким, при этом экономический рост возможен просто за счет роста
цен, а постоянное стремление к поддержанию более высоких темпов сдерживает структурные
преобразования и противодействует таким важным составляющим технического прогресса, как
переход к использованию принципиально новых
ресурсов и удовлетворение экологических требований. В ходе подлинного экономического роста
происходит инновационное обновление производственного капитала страны, устаревшее оборудование заменяется новым, с лучшими качественными характеристиками, так что степень
износа основных фондов в целом по экономике,
по меньшей мере, не увеличивается [3,6].
При этом стратегия эффективного социальноэкономического развития и соответствующих
преобразований должна исходить из понимания
целостности
материально-вещественных,
социально-психологических,
социальноэкономических, денежно-финансовых, информационных и др. процессов, составляющих общественное воспроизводство, исследования общих
принципов построения механизма оценки и анализа рационального функционирования экономики. Недопустимо выделение какого-то одного регулятора, например, монетарного [4, с.128].
Анализ последних исследований и публикаций. Более шестидесяти лет в экономической науке и преподавании доминирует модель экономического выбора «экономиста всех времен и
всех народов» П.Самуэльсона [5, с.22]. Он утверждал, что язык математики является единственно
возможным для изложения положений современной экономической теории. Общеизвестно, что
П.Самуэльсон был убежденным центристом, либералом «золотой середины», избегал крайних
идеологических позиций: рынок или бюрократия,
частное и государственное, кейнсианство или монетаризм, тяготел к институционализму [6, с.34].
По этой причине его учебник «Экономика. Вводный курс» с 1948 года широко известен всему
капиталистическому миру, выдержал более 20-ти
изданий на 12-ти языках, общим тиражом более
пяти миллионов экземпляров, сыграл решающую

роль в распространении кейнсианства после Второй мировой войны, а с 1964 года признан в СССР
и по сей день в новой «переходной» России.
Выделение нерешенных частей общей проблемы. Из этой модели выводятся якобы прямая
(жесткая) связь между большими объемами накоплений и соответствующим уровнем потребления, экономические законы возрастания дополнительных затрат, убывающих эффективности и
производительности/ доходности, экономии на
масштабе производства и др. Развитие современных развивающихся и развитых экономик зачастую противоречат этой модели экономического
выбора.
Результаты исследования. Ниже рассматривается общепринятая математическая модель
сбалансированной открытой экономики (СОЭ) и
взаимосвязи между абсолютными значениями
основных макроэкономических показателей: планируемой (прогнозируемой) госорганами величиной валового внутреннего продукта; государственными расходами, инвестициями, потреблением, налоговым бременем, сальдо платежного
баланса страны и их нормами, общественными
эффективностями, темпом экономического роста
сбалансированной открытой экономики (СОЭ),
ставкой ссудного процента Центробанка страны
и инфляцией.
Введем новое понятие – показатель эффективности и качества макроэкономической политики государства – W, определяемое по формуле:
W=1 – (yгос+Fгос)/(yидеал+Fидеал),
гос

гос

(1)

гос

где: y =1/(s +g ), – обобщенный показатель
структурной эффективности ВВП (бюджета);
sгос и gгос – нормы инвестирования и государственных расходов в утвержденном прогнозе;
Fгос – темп экономического роста, предусмотренный прогнозом региона; yидеал=1/2ÖFгос, – значение ОПСЭ при утвержденном государственными
органами
темпе
экономического
роста;
Fидеал=1/4(sгос+gгос)2, – максимальное значение темпа экономического роста, достижимое при
утвержденных (прогнозируемых) нормах государственных расходов и инвестиций.
Этот показатель характеризует степень отклонения реальной сбалансированной экономики от
ее возможного наилучшего теоретически возможного состояния, количественно определяемого нулем (то есть минимальным отклонением
между реальным и идеальным состояниями макроэкономической эффективности). Например,
состояние эффективности и качества макроэкономической политики конкретного государства, определяемое совокупностью выше59
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указанных, утвержденных государством (в том
числе в бюджете) МЭП, может быть отражено
на графике (см.ниже) точкой А [ψА; FА], что эквивалентно Ω А. Для японской экономики значение показателя эффективности и качества макроэкономической политики равно 33%, то есть
Ω Япон = 0,33 и может считаться «эталоном» для
всех развитых стран [7, с.31]. Вышеуказанные
математические соотношения между важнейшими макроэкономическими показателями могут быть представлены в графической форме
(рис. 1).
Главное отличие авторской модели в том, что
разделяемое большинством экономистов утверждение о прямой зависимости между объемами накоплений и ростом потребления (де большие объемы накоплений неизбежно приводят к резкому
повышению уровня потребления) вытекающее из
модели П. Самуэльсона заведомо неточно. Как
показала мировая практика (в т.ч. в РФ 20012012 гг.), значительные объемы накоплений не
всегда приводят к высокому приросту потребления, иногда вплоть до «проедания» накопленных
стратегических резервов, что и находит отражение на авторском графике. Показательно также,
что в случае зеркального отражения рис.1, на нём
легко прослеживается знаменитый график П.Са-

мульсона: линия сид = 1 – 1/ψ , эквивалентна его
кривой производственных возможностей (кривой
потребления).
Автор полагает, что модель П.Самуэльсона
является частным случаем предложенной им
обобщенной (целостной) макроэкономической
модели с более строгими требованиями к определению терминов интенсивно/экстенсивного путей экономического развития, определяемых
конкретными соотношениями численных значений МЭП, находящихся в строгой взаимной зависимости, в иерархическом порядке, к тому же
имеющей «прозрачный геометрический смысл»
[7, с.32].
При этом в соответствии с историческим опытом и культурными традициями средняя норма
налогового бремени в макроэкономических системах не может снижаться ниже десяти процентов
(«библейская десятина», близкая, по мнению автора, к анархии) [8, с.26]. В то же время, ни при каких
обстоятельствах средняя налоговая нагрузка не
может превышать своего максимального значения,
max
отраженного на графике кривой θ s =0 =gmax=1/ψ.
Эта кривая соответствует административнокомандной экономике АКЭ(С) (системе) (например, СССР), в которой инвестиции (капитальные
вложения) являлись «перераспределенными» го-

Рис. 1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса
(заштрихованы области невозможных значений: меньших, чем ψ min и больших, чем ψ = 1/2√FA)
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сударственными расходами, поскольку государственная собственность была абсолютно преобладающей (более 98%) [9, с.67].
Известно, что в СССР до 80-х годов прошлого
века не менее 40% (сорока процентов) ВВП составляли государственные расходы в капитальные вложения, что весьма близко соответствует
требованию идеальных норм инвестиций и темпам экономического роста с нулевым сальдо платежного баланса. Действительно (особенно в
1930-1939 и 1950-1970 гг.) темпы экономического
роста СССР (в значительной степени экономически изолированного) намного превышали соответствующие показатели во всех развитых капиталистических странах. Другое дело, потребление советских людей было на уровне прожиточного минимума, а в конце семидесятых годов
из-за значительного прогрессирующего отставания в высокотехнологической сфере (в значительной степени по идеологическим причинам) в
СССР стали развиваться застойные явления,
«подкрепленные теориями» падающей экономической эффективности. В то же время, несмотря
на заклинания о грядущем глобальном процветании, кризисы чуть ли не ежегодно поражали капиталистические страны, следовавшие в фарватере идей рыночного фундаментализма (особенно
мировой финансовый кризис 2008 года, эквивалентный шоку Великой Депрессии 1929 года) [13,
с.34].
Весьма показательно, что характер этой кривой позволяет сделать теоретически корректный
вывод, что в АКЭ(С) нет никаких оснований заведомо идеологически ограничивать F АКЭ (С ) ≤
F РЫНОЧНОЙ = Fид =1/4ψ2, поскольку не форма собственности, а качество организации и управления
и перераспределения валового продукта – суть
экономического потенциала любого общества [11,
с. 187].
Важно также иметь в виду, что средняя налоговая нагрузка в идеальной СОЭ не минимальная
для любых соотношений основных МЭП, но
именно сбалансированная относительно соответствующих максимальному теоретически возможному экономическому росту показателей норм государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей, одновременно равных
корню квадратному из численного значения экономического роста.
Бесконечное множество реальных состояний
СОЭ располагается на площади ниже кривой максимально возможного темпа экономического роста – Fид =1/4ψ2. Эти состояния определяются соответствующими точками, например, на графике
точкой А с координатами: А[ψА ;FA; ΩА]. Из этой

точки возможны следующие очевидные направления развития (повышения эффективности и
качества) макросистемы:
а) идеальное (единственное, стратегическое) – по кратчайшему направлению к кривой
максимально возможного темпа экономического
роста
 (то есть в направлении перпендикуляра
AA к касательной из точки А). Более подробно:
направление развития реальной экономики выбрано государственными органами близким к
идеальному (наилучшему теоретически возможному), если оно сопровождается повышением экономического роста при снижении суммы норм государственных расходов и инвестиций, а также и
средней налоговой нагрузки при одновременном
повышении нормы потребления (в том числе за
счет положительного сальдо платежного баланса
страны, вызванного прежде всего экспортом высокотехнологичной продукции), сбалансированностью основных макроэкономических параметров.
б) неидеальные – стремящиеся (близкие) к идеальному;
в) заведомо неэффективные для общества –
такие направления развития реальной экономики, которые сопровождаются снижением экономического роста и нормы потребления, при одновременном росте суммы норм государственных
расходов и инвестиций, средней налоговой нагрузки, несбалансированностью всех или большей части основных макроэкономических параметров (коррупционные или заведомо некомпетентные направления экономического развития –
«на авось», вплоть до умышленного развала, деградации собственной экономики по советам
«экономических убийц»: общеизвестная проблема «псевдоинвестиций» западных инвесторов в
предприятия российского высокотехнологичного
комплекса, которые зачастую приводят к ликвидации этих предприятий (например, уничтожение конкурентов, скупка земли под предприятиями и др.).
Анализ представленной модели предполагает
решение проблем сбалансированности/несбалансированности макроэкономических состояний,
описываемых основными МЭП, а также условий
достижения сбалансированности и причин несбалансированности соответствующей макроэкономической системы. При этом, несбалансированность экономической системы может быть объективной (войны, периоды крупных социальноэкономических реформ, катаклизмов), случайной
и преднамеренной, выгодной определенным (как
правило, властным или оппозиционным, в том
числе теневым структурам) «группам влияния»
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но, безусловно, невыгодной обществу в целом.
Ярким примером является деятельность легендарного А.Меллона – министра финансов при
трех американских президентах с 1921 по 1932 гг.,
автора и разработчика налоговой реформы плутократического развития капитализма, по лекалам которой были разработаны республиканские
налоговые реформы 1981 г. Р.Рейгана и
2001-2003 гг. Дж. Буша-мл., утверждавшего, что
не труд, а система налогообложения является
основным источником богатств… Созданная им
финансовая система в сочетании с минимальными размерами государственного сектора явилась
основным фактором генезиса Великой Депрессии
(1929-1933) и биржевого краха 1929 г. [9].
Достижение равновесия в реальной макроэкономической системе является труднейшей
финансово-политической задачи (в том числе государственного долга), включающей выпуск госзаймов, ужесточение налогообложения, печатание денег. В одних странах (например, скандинавских) высокий уровень налогов уживается с
низким уровнем коррупции, а в других, со значительно более низким уровнем налогообложения,
уровень коррупции относительно высок. Неоконсервативным идеологам и политикам в ряде развитых стран удалось буквально натравить средние слои на малоимущие – посредством демагогических заявлений, согласно которым последние, получая социальную помощь, «проедают»
налоговые поступления «средних граждан».
Несложный математический анализ соотношений между основными МЭП при конкретной
заданной государственными органами численной
величине темпа экономического роста, позволяет
жестко выделить следующие «иерархические
ряды (ИР) МЭП» с соответствующими диапазонами ограничений их «дрейфа» внутри конкретного ряда.
I) Равновесные СОЭ
α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса и нулевой инфляцией (наиболее
простые, имеющие очевидный «геометрический
смысл», отражены на рис.1). Их бесконечное множество, определяются они конкретным значением, как правило (для удобства) ОПСЭ, автоматически строго определяющим все остальные МЭП
(и, обратно, также строго определяемым любым
другим основным МЭП). Например: пусть государственными органами утверждены следующие
нормы государственных расходов и инвестиций:
s����������������������������������������������
= g������������������������������������������
�������������������������������������������
= ¼ (то есть нормы государственных расходов и инвестиций равны 25%),– следовательно
ψ = 2,0. Кроме того, их общественные эффективности равны также 25%, то есть: R����������������
�����������������
= S������������
�������������
= 25%. Иде62

альное налоговое бремя равно: θ = 1/(2ψ – 1) =
0,33 (33%). Норма потребления: с = 1 – 1/ψ = 0,50
(50%). Темп экономического роста (идеальный,
максимально возможный для этой совокупности
МЭП): Fид =1/4 ψ2 = 1/ (4х 4) = 6,25%.
Поэтому иерархический ряд будет в этом случае выглядеть так:
c › θ › s = g = R = S = √F › F › i = 0,
где i– инфляция.
β) Реальные, определяемые конкретно заданными государственными органами численными
величинами темпа экономического роста, государственных расходов (их нормой) и соотношениями («перестановками») между основными МЭП
и фундаментальной величиной: корнем квадратным из темпа экономического роста. Например
(два экстремальных случая):
а) «общество эффективного потребления –
экономическая идиллия»:
c › S › s › √F › R › θ › g › F › i,
Обращает на себя внимание высокая норма потребления при значительных общественной эффективности государственных расходов и норме
инвестирования, малых норм налогового бремени и государственных расходов, весьма удовлетворительной общественной эффективности инвестиций.
б) «войны, периоды сложных крупных
социально-экономических реформ (управляемых)»:
θ › g › R › √F › s › S › c › F › i.
В этом ряду очевидны высокие нормы налогового бремени и государственных расходов, незначительная норма потребления и общественной
эффективности государственных расходов. Норма потребления для этих двух случаев «дрейфовала» от максимальной к минимально возможной
(«биологического прожиточного минимума»).
Не представляет трудностей скомбинировать
другие промежуточные равновесные иерархические ряды (число их ограничено соответствующими перестановками, читатель легко может сделать это самостоятельно).
II���������������������������������������
) Неравновесные (���������������������
c��������������������
заведомым нарушением иерархии МЭП)
Как уже указывалось, неравновесность (несбалансированность) макроэкономической системы
является следствием нарушения основных требований иерархичности отношений между МЭП в
СОЭ, несбалансированностью финансовых интересов государства и налогоплательщиков, чрезвычайных обстоятельств (например, войн, некомпетентных действий правительства), безусловной
причиной инфляции.
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Например, заведомо несбалансированной при
заданном соответствующими госорганами темпе
экономического роста является следующая, часто
встречающаяся экономическая система (нарушенный иерархический ряд МЭП):
c › g › θ › √F › s › R › S › i › F › 0,
В этом ряду норма государственных расходов
с весьма низкой их общественной эффективностью больше нормы налогового бремени (заведомое перенапряжение экономических потенциала),
а норма инвестиций и их общественная эффективность одновременно меньше корня квадратного из темпа экономического роста, что свидетельствует о недопустимо низкой эффективности инвестиционной политики (государственной инвестиционной программы) и, что интересно, заведомо завышенном (возможно в пропагандистских
целях перед очередными выборами) утвержденном госорганами темпом экономического роста, в
свою очередь численно меньшим уровня инфляции...
Примером катастрофического состояния макроэкономической системы является следующий
иерархический ряд МЭП:
i › g › √F › θ › s › R › S › c › 0 (ноль) › F,

с чрезвычайно высокой инфляцией (гиперинфляцией) и низкой нормой потребления, неудовлетворительной собираемостью налогов и отрицательным темпом экономического роста («проеданием запасов»)…
Ниже на рис. 2 приводится графическое отображение возможных вариантов налоговой политики (бесконечное множество выбора («поле»)
практически всех теоретически возможных значений средней налоговой нагрузки – налогового
бремени).
Основное пространство («налоговое поле»)
выбора численного значения налогового бремени
заключено между четырьмя границами, определяемыми:
а) линией (отрезком) А�������������������
D������������������
, – знаменитым библейским требованием «десятины», по авторскому мнению сродни анархизму, то есть наименьшему налоговому бремени в социально организованной (в том числе анархически или религиозно)
Библ
группе людей:  Анарх =0,10;
б) кривой (отрезком) BICI, – соответствующей
максимально возможному значению налоговой
нагрузки, – θ MAX = g sMAX
= 1/ψ , имевшему ме=0
сто в административно-командных экономиках
(системах (АКЭ(С) – «единых фабриках» с го-

Рис. 2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени» и основных направлений (параметров)
налоговой макроэкономической политики (заштрихованы области невозможных значений ψ : меньших, чем ψ min )
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сподством государственной собственности (например, в СССР); или ВС – кривой идеальной
средней налоговой нагрузки срèä  1 2ψ  1;
в) прямой (отрезком АВI), параллельной оси θ ,
определяющей минимально возможное значение
обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ, равное: ψ min=1, 207 [2];
г) прямой (отрезком DCI), параллельной оси θ ,
определяющей максимально возможное значение
обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ в реальных, исторически и статистически
реал
подтвержденных границах, равное:  макс
= 2,0.
Очевидны два характерных (экстремальных,
геометрических) направления макроэкономической политики («налоговый крест»):
Библ
α) по прямой из точки А[ ψ min =1,207 ;  Анарх
=0,10]
I
реал
MAX
в точку C [ макс = 2,0; θ
], что эквивалентно
переходу от «от анархической к административнокомандной экономике-АКЭ(С)»;
β) по прямой из точки BI[ψ min=1, 207 ;1/ψ min=1, 207 ]
реал
Библ
в точку D[ макс = 2,0;  Анарх =0,10], что эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С) к архианархической экономике»...
Легко высчитываемая точка Е пересечения
этих направлений определяет, по мнению автора,
«золотосерединное» значение средней налоговой
нагрузки
в «усредненной экономике», равное
 Ез.с. = 0,31 (весьма близкое к показателю среднего
налогового бремени
в США и Японии, – около
з ,с.
30%), при  Е = 1,77 (также очень близкое к японскому, равному 1,81), определяющее «ядро» налоговой политики и его исторический «дрейф».
Интересными являются также три характерные «тройственные» точки налогового поля, расположенные на кривой нормы потребления
HCI = 1 – 1/ψ в которых одновременно соблюдается равенство трех (и более) разных МЭП:
а) точка Х, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства нормы налогового
бремени и инвестиций, в которой с = θ =s;
б) точка CI, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений средней налоговой нагрузки и государственных расходов в АКЭ(С), в которой с = θ = g.
в) точка Z���������������������������������
����������������������������������
, пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных значений государственных расходов и инвестиций и их общественных эффективностей: с = g = s = R = S –
идеальная цель идеальной макроэкономической
стратегии любого развитого государства (как
близкий реально существующий вариант –
«шведский социализм»).
На рис. 2 приведена высчитанная автором на
основании [2] «анархистская» кривая нормы
государственных расходов, минимальное значе64

ние которой равно 1,9%, а максимальное – 4,4%.
Мировая статистика настаивает на минимальной
норме инвестирования, не меньшей средней нормы
MIN
амортизационных отчислений, – s Амортз
=3%, которая и указана на этом же рисунке. Приведено также максимально возможное значение средней
rl
нормы налоговой нагрузки:  max
= 0,83, которое
делает понятным близкое к нему значение налогового бремени в Швеции. Для более подробного
анализа
вариантов
налоговой
политики
(выявления и обоснования соотношений между
основными МЭП) приведены также из рис.1:
кривая идеальной нормы налогового бремени:
 ИДЕАЛ = 1/(2ψ – 1) и кривая идеальных значений норм государственных расходов и инвестиций: (s=g=R=S)ид = 1/2ψ .
Безусловно, размер, знак и структура сальдо
платежного баланса страны оказывают сильное
влияние на качество макроэкономического состояния. Например, положительное сальдо соответствующей экономики, безусловно, в денежном
(количественном) отношении повышает ее
эффективность. И наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса снижает качество
макроэкономической политики. При этом особое
значение приобретает товарная структура
экспорта и импорта. Очевидна неперспективность
преобладания в структуре экспорта ограниченных
природных ресурсов в обмен на продовольствие и
невысокотехнологичную (заведомо отсталую от
передового мирового уровня) продукцию. В [2]
приведены соответствующие зависимости.
Выводы и предложения.
1. В авторской модели преодолен барьер мнимого отсутствия в экономической системе
количественных констант, так разительно
отличающих ее от физических систем. Например, корень квадратный из прогнозируемого
государственными органами и экспертами темпа
экономического роста является фундаментальной
величиной при анализе сбалансированности и
близости к идеальным значениям основных МЭП.
Модель естественно, «геометрически прозрачно»
объясняет взлеты и падения соответствующих моделей реальной экономики, необъяснимых с точки зрения немалой части идеологизированных теоретиков и практиков-экономистов.
Интересным и близким к «эконофизическому»
направлению в современной экономической теории может быть сравнение авторской модели идеального состояния макроэкономической системы
с циклом Карно в термодинамике, сущностью которого является определение максимального теоретически возможного коэффициента полезного
действия тепловой машины – η i (в идеальном
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случае η =1,0, – в действительности всегда меньше этого значения). В авторской интерпретации
полученная экономической системой конкретная
сумма государственных расходов и инвестиций
всегда может привести в идеальном случае («нулевых потерь» максимально возможных общественных эффективностей государственных расходов и инвестиций) к максимально возможному
темпу экономического роста, соответственно к
максимальному теоретически возможному обобщенному показателю макроэкономической политики, то есть: Ω идеал = 0,0 – в действительности
всегда заметно большему этого значения при положительном темпе экономического роста и меньшим нуля при отрицательных значениях темпа
экономического роста. Например, для Японии
Ω Япон = 0,33, поэтому он может быть взят за ориентир для других стран, стремящихся к максимальному значению качества своей макроэкономической политики [7, с.31].
2. Автор полностью сознает основные ограничения своей модели, которая не может быть
полностью адекватна реальности, поскольку
речь идет о человеческой деятельности, развивающейся в необратимом времени, несводимости
общественного прогресса, развития человека к
увеличению денежных доходов или к приумножению материального богатства, темпов экономического роста. Кроме того, общеизвестными
трудностями соизмерения народно-хозяйственной
эффективности затрат являются: наличие в ее
структуре разнородных измеримых, несоизмеримых друг с другом или вовсе неизмеримых элементов, препятствующих выражению ее одним
числом; наличие прямых и обратных зависимостей между затратами на различные производства, совмещение проектных вариантов, дающих
минимумы затрат по каждому объекту в отдельности, но не обеспечивающих общий минимум
всех затрат в народном хозяйстве; при этом денежные затраты (особенно связанные с природопользованием) не являются точным отражением
затрат общественного труда [12, с.489]. Несовершенство людей и их отношений делает значимым
фактор случайности, неопределенности.
Следовательно, количественные оценки эффективности макроэкономической политики никогда не могут дать абсолютно точной информации для безошибочного принятия решений, но
могут служить первичным материалом для содержательного анализа в процессе принятия решений государственными органами и общественными организациями.
3. Аналитические методы, назначением которых должно служить преодоление субъективиз-

ма в принятии решений, на деле нередко используются в качестве одного из инструментов политической борьбы. Следовательно, экономисты в
любых обстоятельствах не должны слепо копировать политический процесс. Они должны стать
блюстителями общественной дальновидности в
экономических вопросах, давать чёткие рекомендации государственным структурам по разработке экономической политики страны и понятные предприятиям ориентиры стратегического
планирования (в том числе смелые альтернативные планы дальнейшего развития общества, реформирование и отрицание капитализма с учетом природы человека, современного состояния
технологий без идеологической составляющей).
4. Научная и практическая значимость материала статьи с изложением рекомендаций. Несомненно, авторская модель экономики (несмотря
на ее кажущуюся парадоксальность), имела место
в период 1879-1897 гг. в реальной экономике США
(«Золотая эпоха» золотого стандарта, введенного
в 1879 г.). В результате США вышли на первое место в мире по объему ВВП и промышленного производства, на лидирующие позиции в мировой
экономике. Модель хорошо отражает известные
периоды парадоксальных взлетов экономических
систем в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, Китае.
Анализ представленной модели предполагает
решение проблем сбалансированности/несбалансированности макроэкономических состояний,
описываемых основными МЭП, а также условий
достижения сбалансированности и причин несбалансированности соответствующей макроэкономической системы. При этом, несбалансированность экономической системы может быть объективной (войны, периоды крупных социальноэкономических реформ, катаклизмов), случайной
и преднамеренной, выгодной определенным (как
правило, властным или оппозиционным, в том
числе теневым структурам) «группам влияния»
но, безусловно, невыгодной обществу в целом.
Достижение равновесия в реальной макроэкономической системе является труднейшей
финансово-политическая задачей (в том числе
государственного долга), включающей выпуск
госзаймов, ужесточение налогообложения, печатание денег. В одних странах (например, скандинавских) высокий уровень налогов уживается с
низким уровнем коррупции, а в других, со значительно более низким уровнем налогообложения,
уровень коррупции относительно высок.
Безусловно, размер, знак и структура сальдо
платежного баланса страны оказывают сильное
влияние на качество макроэкономического состо65
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яния. Например, положительное сальдо соответствующей экономики, безусловно, в денежном
(количественном) отношении повышает ее
эффективность. И наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса снижает качество
макроэкономической политики. При этом особое
значение приобретает товарная структура
экспорта и импорта. Очевидна неперспективность
преобладания в структуре экспорта ограниченных
природных ресурсов в обмен на продовольствие и
невысокотехнологичную (заведомо отсталую от
передового мирового уровня) продукцию.
Автором приведены соответствующие зависимости [10, с.37].

Библиографические ссылки
1. Краткая философская энциклопедия. – М., «Энциклопедия», 1994. – 576 с.
2. Овсиенко Ю. В. и др. Устойчивое развитие: концепция и стратегические ориентиры // Экономика
и математические методы, 2007. – т. 43, №4. –
С. 57–71.
3. Губанов С. Рост без развития и его пределы /
С. Губанов // Экономист, № 4, 2006. – С. 5–19.
4. Н. П. Федоренко. Россия на рубеже веков /
Н. П. Федоренко.– М.: ИНФРА-М, 2003. – 727 с.
5. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс / П. Самуэльсон. – М.: Экономика, 1964 (оригинал: ����
Economics, 1948). – 843 с.
6. Блауг М. Методология экономической науки, или
как экономисты объясняют / М. Блауг; Пер. с
англ. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики»,
2004. – С. 30–41.
7. Владимиров С. А. Об объективном критерии
оценки эффективности макроэкономической политики развитых стран / С. А. Владимиров // Финансы и кредит. 2002. – № 4. – С. 29–31.
8. Владимиров С. А. О научном обосновании экономической эффективности стратегической сбалансированной программы государственных инвестиций / С. А. Владимиров // Финансы и кредит,
М., 2006. – № 3. – С. 23–30.
9. Владимиров С. А. Определение минимальной общественной
эффективности
инвестиционностроительных проектов – один из главных способов борьбы с коррупцией / С. А. Владимиров //
История государства и права. – 2002. – № 6.
10. Владимиров С. А. О некоторых причинах несбалансированности экономических систем и направ-

66

лениях налоговой политики / С. А. Владимиров //
Налоги-журнал. 2010. – № 2. –С. 34–42.
11. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд. –
М.: Госиздат, 1924. – 223 с.
12. Экономико-математический энциклопедический
словарь / под ред. В. И. Данилова-Данильяна. – М.:
ИНФРА-М, 2003. – 688 с.
13. Иноземцев В. Л. «Постамериканский мир»: мечта
дилетантов и непростая реальность / В. Л. Иноземцев // Мировая экономика и международные отношения, 2008. – № 5. – С. 27–36.

List of references
1. Short
philosophical
entsiklopedija.
–
М,
«Encyclopedia», 1994.
2. Ovsienko J.V., etc. the Sustainable development: the
concept and strategic reference points//Economy and
mathematical methods, 2007, т.43, №4.
3. Gubanov S. Rost without development and its limits//
the Economist, № 4, 2006.
4. N.P. Fedorenko. Russia on a boundary of centuries /
М: INFRA TH, 2003.
5. Samyelson P. Ekonomika. Introduction kurs. th.:
economy, 1964 (the original: Economics, 1948).
6. Blаug M. Metodologija of an economic science or as
economists explain. / the lane with English. – М: НП
«Magazine economy Questions», 2004.
7. SA Vladimirov. The objective criteria for evaluating
the effectiveness of macroeconomic policies of developed countries // Finance and Credit. 2002. № 4. S. 2931.
8. SA Vladimirov. On the scientific substantiation of the
economic efficiency of the strategic balanced program
of public investment // Finances and Credit, M., 2006.,
№ 3 – s.23-30
9. SA Vladimirov. Determination of the minimum social
efficiency of investment and construction projects –
one of the main ways of combating corruption // History of State and Law. 2002. № 6
10. SA Vladimirov. Some reasons for the imbalance of
economic systems and the directions of tax policy //
Taxes magazine. 2010. № 2. S. 34-42.
11. Ford G. My life, my achievements. М: the State
publishing house, 1924.
12. The Economic-mathematical encyclopedic dictionary / Under the editorship of V.I.Danilova-Daniljana.
М: INFRA TH, 2003.
13. Inozemtcev V.L. Foreigners of Century Л������������
�������������
«the Postamerican world»: dream of laymans and an uneasy reality
// Economic and the international relations, 2008, № 5.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 12 (грудень)

ЗМІСТ

CONTENTS

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

ECONOMIC SAFETY

Личко Ю. В. Використання методу стрес-тестування
у діагностиці кризи на підприємстві........................3

Lychko Y. V. Use of the stress testing method in
diдagnostics of crisis at an enterprise...........................3

ЕКОНОМІКА І ДЕРЖАВА

ECONOMY AND GOVERNMENT

Личко Ю. В. Розробка системи підтримки прийняття
рішень в умовах невизначеності на основі ігрового
моделювання...............................................................8

Lychko Y. V. Development of decision
support under uncertainty based
on game modeling.........................................................8

Кузьмін О. Є., Пирог О. В., Чернобай Л. І., Вацик Н. О.
Експортна діяльність соціально-відповідальних
суб’єктів господарювання: інструментарій
підвищення ефективності........................................14

Kyzmin O. Ye., Pyrog O. V., Chernobaj L. I., Vatsyk N. O.
Export activity of csr entity:
the tool of increase
the efficiency...............................................................14

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

OPERATIONS MANAGEMENT

Вудвуд В. В., Бабух О. Т. Особливості розвитку
харчової промисловості м’ясного виробництва
Карпатського регіону................................................27

Vudvud V. V., Babuh O. T. Features
of food industry meat production
carpathian region........................................................27

Скриньковський Р. М. Діагностика маркетингової
діяльності підприємства: теорія та практика........34

Skrynkovskyy R. M. Diagnostics of marketing activity
of enterprise: theory and practice...............................34

ФІНАНСИ

FINANCE

Довгаль Ю. С., Гулай О. В., Головко В. О. Зміцнення
банківської системи як фактора забезпечення
безпеки фінансової системи держави.....................39

Dovhal Y. S., Hulay O. V., Holovko V. O. Reinforcement
the banking system as a factor of ensuring of the state
financial system’s security..........................................39

Довгаль Ю. С., Чечота М. А. Необхідність та
сутність кредитування підприємств в Україні у
сучасних умовах.......................................................46

Dovgal Y. S., Chechota M. A. The necessity and essence
crediting of ukrainian enterprises in modern
conditions....................................................................46

ОБЛІК І АУДИТ

ACCOUNTING AND AUDIT

Мошковська О. А. Проблеми визнання поняття
«внутрішньогосподарський контроль»..................52

Moshkovska O. A. Problems of determination term
«internal economic control».......................................52

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

WORLD ECONOMY

Владимиров С. А. О комплексном подходе к оценке
структурной эффективности сбалансированных
макроэкономических систем...................................58

Vladimirov S. A. On the comprehensive approach for
evaluating strutural performance balanced
macroeconomic systems.............................................58

67

Наукове видання

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Економіка і Фінанси
SCIENTIFIC JOURNAL

Economics and Finance
№ 12 (грудень), 2014

Журнал включено
до Російського індексу наукового цитування (РИНЦ)
Index Copernicus International

Матеріали публікуються
українською, російською й англійською мовами

Засновник і видавець: Дробязко Світлана Ігорівна
e-mail: ecofin.at.ua@gmail.com, cайт: ecofin.at.ua
Поштова адреса: 49107, м. Дніпропетровськ, а/с 5720
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20225-1025-Р
Віддруковано: ПП Шевелєв Є. О.
52005, с. Ювілейне, вул. Фрунзе, 8/11.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру
Серія ВОО № 677317 від 11.01.2007 р.
Формат 60×84 . Підписано до друку 29.12.2014 р. Наклад 150 пр.

