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3. THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 
MECHANISM OF REGION’S ECONOMY DEVELOPMENT 

 

ГЛАВА 3.1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО 
СЕРЕДОВИЩА «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ 

 

Герасимчук З. В.,  
д.е.н., професор, 

Аверкина М.Ф., 
к.е.н., доцент 

Луцький національний технічний університет 
 

Впровадження «зеленої» логістики в містах та агломераціях потребує інституційного 
забезпечення, що дозволить створити умови для узгодженої взаємодії державних, галузевих, 
підприємницьких структур, суспільства вцілому у відносинах зменшення викидів шкідливих 
речовин у атмосферне повітря, забезпечення скорочення втрат ресурсів під час їх 
переміщення, забезпечення організації управління відходами, що в кінцевому разі сприятиме 
підвищенню рівня логістизації в містах та агломерації. Примітно, що для більшості міст 
України не характерне використання принципів «зеленої» логістики. Однією з найвагоміших 
причин такого стану є недостатність інституційного забезпечення «зеленої» логістики в 
системі управління містом та агломерацією. 

Підвищений інтерес до дослідження інституційного забезпечення «зеленої» логістики 
міста та агломерацій зумовлений тим, що в основному предмет досліджень вітчизняних 
науковців обмежений регіональним рівнем, як наприклад дослідження інституційного 
забезпечення конкурентоспроможності та стійкого розвитку регіонів України. Зважаючи на 
вищевикладене, особливої актуальності в системі управління містом набуває не лише 
застосування принципів логістичного підходу, але й формування механізму інституційного 
забезпечення «зеленої» логістики. 

Проблемі розроблення інституційного забезпечення «зеленої» логістики як важливого 
інструменту забезпечення стійкого розвитку присвячені праці таких вчених, як: З. 
Герасимчук, І. Вахович, П. Мерфі, Д. Роджерса, І. Смирнова. При цьому, варто відмітити, що 
вченими переважно розглядаються елементи інституційного забезпечення регіонального 
розвитку, а не міст та агломерацій, а це актуальна проблема в сучасній українській 
регіоналістиці. 

Теоретичні основи інституційного забезпечення «зеленої» логістики міста та 
агломерації повинні ґрунтуватись на тому, що інститути та інституції матимуть суттєвий 
вплив на утвердження «зеленої» логістики в місті та агломерації. 

Досліджуючи змістове наповнення категорії інституційне забезпечення, нами 
виявлено, що відсутнє однозначне її тлумачення. Більшість науковців її визначають через 
призму інститутів та інституцій. Інституції та сформовані на їх основі інститути вчені-
економісти розглядають одночасно як спосіб і результат узгодження інтересів суб’єктів 
міста. 

Підхід до дослідження інституцій як похідних утворень від інтересів широко 
представлений у працях представників нової інституційної теорії � Д. Норта, М. Олсона, О. 
Уільямсона, Р. Познера, Р. Нельсона. Так, Д. Норт зазначає, що інституції, чи принаймні 
офіційні правила, створюються швидше для того, щоб слугувати інтересам тих, хто займає 
позиції, які дають змогу впливати на формування нових правил [1. с. 27.]. Впливові у країнах 
Західної Європи ліберальні доктрини також обґрунтовують думку про те, що ринкові 
інституції виникають в результаті узгодження інтересів автономних економічних суб'єктів 
[2,  с. 174]. Так, Д. Фостер стверджує, що інституції — це встановлені зразки узгодженої 
поведінки [3]. Деякі вітчизняні та російські дослідники також розглядають інституції як 
форму узгодження різноспрямованих інтересів економічних суб'єктів [2, с. 174].  
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З огляду на викладене вважаємо, що інституції – це система норм і правил, процедур і 
цінностей, відповідно до яких суб’єкти міста взаємодіють між собою і під час узгодження 
різноспрямованих інтересів здійснюють економічну діяльність. 

Головним чинником соціо-еколого-економічного розвитку на стадії ринкової 
трансформації виступають інститути, які утворюють цілісну систему, елементи якої 
перебувають у взаємодії. З метою реалізації інституційного потенціалу необхідно виключити 
нецільове використання інститутів, подолати невідповідність інститутів, трансформувати 
інституційну систему у визначальний фактор економічного розвитку. 

Інститути важливо розуміти як складні чинники суспільного виробництва, що є 
видовими комплексами взаємодії інституцій  і організацій, які закріплюють ефективні 
інституції в рамках господарської системи. Інститути – це типові комплекси інституцій, які 
виступають функціональними генотипами організацій, моделями, що еволюційно склалися, 
їх функціональної структури. Кожен інститут має у своєму розпорядженні склад інституцій, 
що забезпечує можливість різноманітних форм організацій людської діяльності. Інститут 
закріплює видовий статус організацій. 

Під інститутами ринкової економіки З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, В. А. Голян, А. 
О. Олексюк пропонують розуміти сукупність організацій, що забезпечують ефективне 
функціонування економічних суб'єктів. Сукупність цих організацій і визначає функціональну 
структуру економіки. Таким чином, інститут як організація є тим органом, котрий 
формально реалізує на практиці правила і процедури поведінки. Інститути представляють 
собою структури, що встановлюють сферу вибору, а вона в свою чергу задає рамки 
функціонування економіки [4, с. 8]. 

З точки зору утвердження «зеленої» логістики в системі управління містом, 
«інституції» – це система норм і правил, процедур і цінностей, відповідно до яких суб’єкти 
міста взаємодіють між собою і під час узгодження різноспрямованих інтересів здійснюють 
економічну діяльність. Натомість, «інститути» – це сукупність органів державної влади, 
місцевого самоврядування та організацій, які сприятимуть впровадженню «зеленої» 
логістики в містах та агломераціях.  

Головним чинником інституційного забезпечення «зеленої» логістики в місті на стадії 
ринкової трансформації виступають інститути, які утворюють цілісну систему, елементи якої 
перебувають у взаємодії. З метою реалізації інституційного потенціалу необхідно виключити 
нецільове використання інститутів, подолати невідповідність інститутів, трансформувати 
інституційну систему у визначальний фактор економічного розвитку.  

На нашу думку, інституційне забезпечення «зеленої» логістики міста та агломерації 
включає наступні елементи: інститут держава, який включає всі органи влади, результуючим 
функціонуванням яких є видання нормативно-правових актів; інститути міста, які на основі 
використання відповідних інструментів сприяють використанню технологій «зеленої» 
логістики в містах та агломерації. 

 
Рис.1. Загальна схема інституційного забезпечення «зеленої» логістики міст та 

агломерацій 
 

Первинним елементом інституційного забезпечення «зеленої» логістики в містах та 
агломерації є інститут держава. Визначення первинного елементу – інститут держава, 
детерміновано тим, що означений інститут відіграє в сучасній  ринковій економіці визначну 
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роль. Це також підтверджується із досвіду ЄС. Водночас основним завданням для держави, в 
процесі інституційного забезпечення є надання фінансової підтримки для запровадження 
«зелених» технологій в містах та агломераціях, віднайдення оптимального балансу між 
приватногосподарським, колективним та суспільним інтересами. Відповідно до цього 
державна допомога на потреби місцевого розвитку повинна набувати таких форм: наявність 
законодавчої бази, держаних гарантів, субсидій, зменшення відсоткових ставок та 
податкових ставок по кредитам, які видаються з метою реалізації місцевих проектів. 

Варто також враховувати і досвід країн ЄС в яких широко застосовується економічні 
методи державного регулювання, спрямовані на підтримку приватногосподарської ініціативи 
та підприємництва на місцевому рівні, у тому числі: доступ бізнесових структур до 
державних контрактів; мікрокредитування; фінансування розвитку інфраструктурних 
проектів регіонального рівня; підтримка інноваційної діяльності; підтримка промислових 
парків та бізнес-зон; розвиток кластерів тощо [5]. 

Варто зазначити, що вплив держави на розвиток «зелених» технологій в містах та 
агломераціях є визначальним. Також виключна роль відведено інституту держави у 
розроблені спеціальних освітніх програм щодо запровадження «зеленої» освіти у навчальних 
закладах, при цьому потрібно запроваджувати починаючи з загальноосвітніх закладів. 
Оскільки початок становлення екологічної культури дитини припадає на перші 7-8 років 
життя. Саме в цьому віці закладаються основи правильного відношення до оточуючого 
середовища, а екологічне виховання є досить актуальним в сучасних умовах. 

З метою запровадження «зеленої» освіти має бути активна взаємодія між інститутом 
держави, навчальними закладами та громадськими організаціями. Держава в свою чергу має 
забезпечувати відповідними нормативно-правовими актами та інструментами щодо розвитку 
«зеленої» освіти, навчальні заклади мають активно впроваджувати запропоновані механізми, 
а громадські організації повинні розробляти проекти щодо ознайомлення з новітніми 
«зеленими» технологіями, які можуть активно використовуватися суспільством.  

Використання принципів «зеленої» логістики в системі управління містом та 
агломерації в основному залежить від місцевої влади, яка при активній взаємодії з іншими 
суб’єктами господарювання повинна ініціювати формування якісно нових інституційних 
основ нової моделі розвитку міста, де гармонійно поєднуються економічні, соціальні та 
екологічні чинники. Оскільки оцінка впливу економічної діяльності на екологічний стан 
міста та його населення є визначальним (рис.2).  

 
Рис. 2. Інституційне забезпечення «зеленої» логістики в місті та агломерації 
 

У зв’язку із цим, важливу роль в інституційному забезпечені «зеленої» логістики 
міста та агломерації відіграє міська рада, яка своїми розпорядчими документами повинна 
формувати програми щодо скорочення ресурсоємності та відходності логістичної системи, 
раціонального управління транспортними потоками, планування заходів досягнення 
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екологічної безпеки в рамках стандартів ISO, тобто сприяти активному впровадженню 
«зелених» технологій в місті та агломерації.  

Тобто в міська рада повинна сприяти використанню «зеленого» транспорту в місті, 
для цього в місті мають бути спеціальні заправки для екомобілів. Для популяризації такого 
виду транспорту серед жителів міста, варто в перші півроку для власників такого виду 
транспорту безкоштовні заправки. Більше того, міська рада повинна створювати систему 
пільг тим суб’єктам господарювання, які закуповують транспорт з електродвигунами. 

В містах, в яких є схильність у використанні електротранспорту (тролейбуси, трамваї) 
максимально використовувати цей вид транспорту. Міська рада повинна максимально 
завантажувати місто електротранспортом та прагнути відмовитись від дубляжу маршрутів 
автобусами з ДВЗ. Автобуси з ДВЗ варто використовувати переважно для підвезення жителів 
міста з тих районів де відсутні лінії електротранспорту. Варто відмітити, що для 
максимального використання електротранспорту в місті, міська рада повинна забезпечувати 
в належній кількості та якості електротранспортом комунальні підприємства, які належать 
територіальній громаді. Також міська рада повинна сприяти максимальному збільшенню 
довжини трамвайних, тролейбусних та велосипедних доріжок.  

Міська рада також повинна вирішувати проблему рециклінгу та утилізації відходів. 
Варто відмітити, що в переважній більшості міст України, ускладнена проблема утилізації 
відходів. З метою вирішення цієї проблеми, необхідно орієнтувати на розвиток сміттєвого 
бізнесу. Тобто необхідно оголошувати конкурс для потенційних інвесторів та підприємців, 
які хочуть функціонувати в означеній ніші. При цьому варто відмітити, що необхідно 
заключати договори міської ради із підприємницькими структурами на довгострокову 
перспективу (не менше 15 років).  

При цьому надавати їм право на переміщення та утилізацію. Разом з тим, необхідно 
зобов’язати здійснювати сортування відходів, закупівлю нового устаткування, відмову від 
спалювання сміття та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації 
ресурсноцінних компонентів відходів. Також ще одним дієвим інструментом стане 
утвердження в місті та агломерації принципу «відповідальності виробника», тобто виробник 
відповідатиме за утилізацію, знешкодження виробленого ним товару після переходу його в 
категорію відходів. Кінцевим результатом такої діяльності має стати: скорочення площ 
земельних ділянок, відведених під полігони та звалища відходів, поступове зменшення 
накопичення відходів. 

Ще однією досить важливою проблемою у місті та агломерації є забезпечення 
відтворення екологічних ресурсів. Вирішення означеної проблеми пропонуємо покласти на 
відділ екології при міській раді, який повинен забезпечувати проведення екологічної 
експертизи об’єктів підвищеної небезпеки, економічно стимулювати використання 
промисловими підприємствами анаеробно-ареробних біореакторів.  

Так, як стійкий розвиток міст та агломерацій неможливий без використання новітніх 
технологій, то тут варто наголосити на досить важливій ролі функціонування в містах, 
особливо великих з високою часткою наукового потенціалу бізнес-інкубаторів, технопарків, 
технополісів і індустріальних парків. Комплексне функціонування цих структур у місті буде 
ефективним, оскільки бізнес-інкубатори покликані забезпечувати розроблення старт-апів, 
технопарки за своєю специфікою можуть виробництво затвердженого наукового продукту 
тобто стимулювання малого підприємництва, на рівні технополісів у місті 
забезпечуватиметься виробництво інноваційного продукту та подальші наукові розробки, 
індустріальний парк покликаний залучати великі компанії з метою забезпечення повного 
циклу серійного виробництва інноваційного продукту. Прикладом виробництва такого 
нового інноваційного продукту може стати молекулярний модифікатор палива, виробництво 
новітніх електродвигунів з використанням ефекту кавітації.  

Тому цим міська рада повинна сприяти розвитку таких організацій, що передбачає: 
надання вільних приміщень територіальної громади для організації бізнес-інкубаторів, 
технопарків, технополісів, індустріальних парків; залучення великої кількості осіб до 
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наукової діяльності з наданням спеціальних премій для молодих науковців, грантів, 
спеціальних субсидій на патентування та захист авторських прав; залучення кращих 
студентів інженерних спеціальностей у діяльність бізнес-інкубаторів, технопарків; 
організацію наукових кафе, в які залучатимуться провідні науковці з метою інформування 
останніх національних та світових інноваційних новинок; організацію національних та 
міжнародних конкурсів новинок, що сприятиме активній взаємодії науковців, розробників, 
підприємств, інвесторів; економічне стимулювання залучення більшої кількості нових 
компаній в місто які реалізовуватимуть наукові розробки, створюватимуть додаткові робочі 
місця, що позитивно впливатиме на розвиток економіки міста; 

Також міська рада та міське господарство повинні створювати спеціальні проекти 
щодо використання інтелектуальних енергоносіїв інформаційно-комунікаційних технологій 
в місті та агломерації.  

Як відомо, процес розроблення та впровадження інноваційних технологій 
неможливий без фінансування. Саме тому в системі інституційного забезпечення «зеленої» 
логістики міста виключна роль відводиться регіональним фінансовим компаніям, 
благодійним фондам, венчурним та гарантійним фондам. Головною метою діяльності 
регіональних фінансових компаній є надання кредитів. Оскільки ми говоримо про 
використання інноваційних технологій, які потребують фінансових ресурсів, то є потреба в 
розробленні спеціальних програм міською радою, що спонукатимуть регіональні фінансові 
компанії здійснювати пільгове кредитування впровадження таких технологій. Також 
доцільно створити спеціальні умови (програми міської ради про додаткове фінансування з 
місцевих бюджетів, залучати до співробітництва) для благодійних, венчурних та гарантійних 
фондів з метою фінансування, інвестування впровадження екологобезпечних технологій, 
розробок ноу-хау. 

Використання запропонованих напрямів інституційного забезпечення «зеленої» 
логістики міста дозволить отримати позитивний ефект у вигляді зниження ризику для 
логістичної системи, підприємств та населення міста. 

З метою реалізації запропонованого механізму інституційного забезпечення «зеленої» 
логістики міста необхідно розробляти міські цільові програми розвитку, у рамках яких 
визначаються заходи, терміни, виконавці і обсяги фінансування з місцевого бюджету. На 
основі розроблених міських цільових програм доцільно формувати стратегію «зеленої» 
логістики міста та агломерації не менше ніж на 10 років, оскільки саме протягом цього 
терміну часу можна досягти певних кількісних та якісних змін, які пов’язані з досягненням 
стійкого розвитку міста. Успішність таких програм залежить передусім від того, наскільки 
чітко будуть визначені причини та фактори які перешкоджають стійкому розвитку міста. 

Отже, інституційне забезпечення «зеленої» логістики міста та агломерації дозволить 
вирішити економічні та екологічні протиріччя в системі управління містом та агломерацією, 
сприятиме зниженню витрат виробництва та економічним і екологічним збиткам заподіяних 
навколишньому середовищу. Використання процедури інституційного забезпечення 
«зеленої» логістики міста та агломерації варто розглядати як важливий базис досягнення 
прийнятного екологічного стану в місті та агломерації. Але варто завжди пам’ятати, що всі 
дії по введенню «зелених» технологій будуть мати успіх коли держава буде сприяти 
організації процесу переходу міст та агломерацій на «зелені» технології в податковому плані, 
освітньому, інвестиційному.  
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К.: Основи, 2000. – С. 27. 
2. Базилевич В.Д. Іпотечний ринок / В.Д. Базилевич, Н.П. Погорєльцева. – К.: Знання, 2008. – 717 с. 

(Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років). 
3. Введение в институциональный анализ / [под ред. В. Л. Тамбовцева]. – М.: ТЕИС, 1996. 
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5. Біла С.О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку проблемних територій (світовий 
досвід) / С.О. Біла // Стратегічні пріоритети – 2009. – № 3 (12). – С. 172-183. 

 

ГЛАВА 3.2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Бондарчук Н.В. 
д.держ.упр., професор кафедри обліку і аудиту 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 

Вирішуючи питання переходу економіки на інноваційний шлях розвитку, Україна має 
враховувати необхідність модернізації всіх без винятку галузей народного господарства з 
акцентом на суттєве зменшення рівня їх енергозатратності, пошуку альтернативних джерел 
енергії тощо. Проте з урахуванням особливостей перехідного періоду на перших етапах 
інноваційних реформ необхідно сконцентрувати зусилля на підтримці лише тих галузей 
економіки, що працюють у пріоритетних напрямах, з точки зору кон’юнктури ринку та 
забезпечення національних інтересів. 

Виділення таких напрямів відносяться до особливих прерогатив держави. Адже без 
цього неможливо визначитися із формами та методами їх фінансування та кредитування. 
Головним критерієм надання підтримки інноваційним процесам з боку держави має стати 
здатність вищезгаданих галузей виробляти високоякісні товари та послуги на базі сучасних 
вітчизняних і зарубіжних науково-технічних досягнень. Адже, вибір пріоритетів 
інноваційного розвитку всіх без винятку галузей народного господарства, безумовно, 
полегшить вирішення одного з головних завдань зовнішньоекономічної діяльності, 
пов'язаного із визначенням товарів та послуг, з якими варто виходити на світовий ринок. 
Зараз Україна спроможна експортувати в основному сировину, продукцію її первинної 
переробки та дешеву робочу силу. 

Не викликає сумніву, що держава  має спрямувати зусилля суспільства на створення 
організаційних і фінансових механізмів, необхідних для розвитку інноваційної діяльності. А 
це можливо лише за умов здатності центральних та регіональних органів влади налагодити 
між собою тісну взаємодію для вирішення актуальних проблем. Адже при використанні 
інноваційної моделі розвитку особливе значення мають питання управління інноваційним 
процесом безпосередньо в місцях їх реалізації - у регіонах і на підприємствах. До сих пір 
така плідна співпраця між державою та регіонами ще не налагоджена. 

Отже, у сучасних умовах проблема формування та реалізації державної політки 
розвитку інноваційного потенціалу регіонів набуває особливої значимості. Потенціал регіону 
складається з ряду самостійних системних категорій, які утворюють синергетичний ефект 
діяльності й розвитку регіону. До таких системних категорій необхідно віднести: 
інноваційний потенціал, що включає й науково-технічний потенціал; виробничий потенціал; 
економічний потенціал; кадровий потенціал; організаційний потенціал, інформаційний 
потенціал. 

Найбільш дослідженими в економічній літературі є економічний, кадровий і 
виробничий потенціали. Організаційний і науково-технічний потенціал аналізувалися в 
економічній теорії. На нашу думку, інноваційний потенціал, як економіко-управлінська 
категорія, на сьогодні є не зовсім дослідженою.  

Спробуємо дати визначення потенціалу, інноваційного потенціалу. З точки зору 
онтології поняття потенціал (з лат. рotentia) – це  сила, міць, та розуміє під собою сукупність 
наявних засобів чи  можливостей у будь-якій сфері. 

У Великій радянській енциклопедії під потенціалом розуміють «кошти, запаси, 
джерела, які є в наявності, та можуть бути мобілізовані, приведені у дію, використані для 
досягнення певної мети, здійснення плану вирішення будь-якого завдання, можливостей 
окремої особи, суспільства, держави в певній області». 
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Згідно з С.І.Ожеговим, потенціал являє собою ступінь потужності у будь-якому 
відношенні, сукупність засобів, можливостей для чого-небудь [5]. 

Н.Г.Ігнатенко й В.П.Руденко на основі аналізу літератури визначили частоту 
вживання різних значень терміна «потенціал» [4]. 

Таблиця 1 
Частота вживання терміну «потенціал» 

Значення терміну Частота вживання, у % до підсумку 
Сукупність 42 
Потужність 18 
Можливість 16 

Продуктивність 11 
Джерело:  [119, с. 14] 
 

Щоб сформулювати поняття інноваційного потенціалу, в першу чергу необхідно 
визначити, що ж мається на увазі під терміном «інновація».  

Вперше термін «інновація» знайшов своє відбиття в працях відомого австрійського 
вченого Й.Шумпетера [6]. Так,  у 1911 році Й.Шумпетер виділив п’ять типових змін, які 
задають форму та зміст економічного розвитку промисловості: 

1. Використання нової техніки, нових технологічних процесів або нового ринкового 
забезпечення виробництва. 

2. Впровадження нового, тобто для галузі промисловості практично не відомого 
методу (способу) виробництва, в основі якого лежить нове наукове відкриття і який може 
укладатися навіть у новому способі комерційного використання відповідного товару. 

3. Освоєння нового ринку збуту, тобто такого ринку, на якому дотепер дана галузь 
промисловості ще не була представлена, незалежно від того існував цей ринок чи ні. 

4. Отримання нового джерела сировини або напівфабрикатів, так само незалежно від 
того, існувало це джерело раніше або просто не приймався до уваги, або вважався 
недоступним, або його ще тільки необхідно створити. 

5. Проведення відповідної реорганізації, зміни в організації виробництва та його 
матеріально-технічного забезпечення. 

Пізніше, в 30-ті роки, Й.Шумпетер ввів поняття інновації, трактуючи його як зміну з 
метою впровадження й використання нових споживчих товарів, нових виробничих і 
транспортних засобів, ринків і форм організації в промисловості.  

В цей час питання визначення інноваційного потенціалу недостатньо глибоко вивчені 
як у вітчизняній, так і в іноземній теорії нововведень. Отже існують певні підходи до 
вирішення даної проблеми. В широкому розумінні під інноваційним потенціалом розуміють 
сукупність фінансових, кадрових, інформаційних і матеріально-технічних можливостей та 
інших ресурсів, які необхідні для здійснення інноваційної діяльності. Колектив авторів під 
керівництвом П.Н. Завліна під «інноваційним потенціалом» розуміють готовність і здатність 
того чи іншого підприємства (організації) здійснити вперше й відтворити (сприйняти) 
нововведення [1]. 

Головною умовою сучасного регіонального розвитку є не створення та збільшення 
потенціалу як такого, а використання існуючого потенціалу і його збільшення в тих 
напрямках, які можуть забезпечити реальну соціально-економічну віддачу. Однак для того, 
щоб забезпечити ефективне використання інноваційного потенціалу регіону, необхідно 
визначити зміст цього поняття.  

Сучасні підходи до трактування категорії інноваційний потенціал умовно можна 
згрупувати у три групи. 

1. Структурний. Багато авторів зосереджуються на вивченні окремих структурних 
елементів інноваційного потенціалу. Тому в літературі зазначену категорію ототожнюють 
найчастіше з науковим, інтелектуальним, творчим й науково-технічним потенціалом. З точки 
зору структурної характеристики інноваційний потенціал - це сукупність науково-технічних, 
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технологічних, інфраструктурних, фінансових, правових, соціально-культурних та інших 
засобів, що забезпечують реалізацію нововведень. 

2. Ресурсний. Представники даного підходу інноваційний потенціал розглядають як 
сукупність ресурсів, що забезпечують здійснення інноваційної діяльності суб’єктом 
господарювання.  

3. Інституціональний. Згідно з цим підходом інноваційний потенціал розглядається як 
ступінь готовності суб'єкта господарювання здійснювати інноваційну діяльність. При цьому 
ступінь готовності передбачає наявність і збалансованість компонентів потенціалу та 
достатність рівня розвитку потенціалу для формування інноваційне активної економіки.  

Як бачимо, існують різні підходи до тлумачення цього поняття. Одні автори роблять 
наголос на наявності ресурсів, інші на можливості їх використання. Але більшість керується 
так званим ресурсним підходом, тобто уявляє інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, 
виділяючи найчастіше такі її елементи, як кадрова, інформаційно-методологічна, 
організаційна та матеріально-технічна складові. Окремо можна виділити  фінансові ресурси, 
які забезпечують умови реалізації інших елементів і виконують роль їх кількісної оцінки.  

У цілому ряді літературних джерел інноваційний потенціал трактується як 
«сукупність ресурсів». 

Отже, підсумовуючі все вищезгадане, інноваційний потенціал - це наявні в 
суспільстві можливості, які пов’язані з розробкою та впровадженням нововведень в усіх 
сферах діяльності, що дозволяє здійснювати соціальний, економічний, технологічний, 
технічний розвиток національної економіки. 

Інноваційний потенціал регіону - це сукупність ресурсів і властивостей, які 
визначають інноваційні можливості стійкого та ефективного функціонування регіональної 
соціально-економічної системи. 

Інноваційні можливості є першою основною характеристикою інноваційного 
потенціалу. Реалізація інноваційних можливостей регіону дозволяє забезпечити 
поступальний розвиток регіональної соціально-економічної системи за допомогою створення 
нововведень і цілеспрямованого перетворення їх у нововведення. 

Виділимо три суттєві риси інноваційного потенціалу регіону: 
1. інноваційний потенціал регіону визначається його реальними інноваційними 

можливостями; 
2.  інноваційні можливості багато в чому залежать від наявних ресурсів в регіоні та їх 

властивостей, тому інноваційний потенціал регіону характеризується також і певним 
обсягом ресурсів і властивостей, як залучених так і не залучених у виробництво, але 
підготовлених до використання ; 

3.  інноваційний потенціал регіону визначається не тільки наявними у нього 
інноваційними можливостями, але готовністю та здатністю до  

Виходячи із цього, ми можемо представити схему інноваційного потенціалу з його 
характеристиками (рис. 1). 

наступні види ресурсів: технічні (виробниче обладнання, сировина, матеріали); 
технологічні (способи виготовлення продукції); кадрові (чисельність і кваліфікація кадрів і 
ін.); інформаційні (відомості про систему й зовнішнє середовище, обсяг інформації, що 
переробляється, її вірогідність, своєчасність і т.д.); організаційні (способи прийняття рішень, 
організація системи планування, контролю тощо); тимчасові, фінансові, соціальні тощо.  

Джерелом добробуту є економічне зростання, яке забезпечує збільшення реального 
доходу в економіці й реальному випуску продукції на одну особу.  

Високий інноваційний потенціал регіону забезпечує високий рівень добробуту 
громадян, тобто економічне зростання в регіоні. Тут виникає необхідність оцінити не тільки 
досягнутий рівень, а здатність регіону до змін у напрямку цих змін. Це завдання може бути 
вирішено при комплексному аналізі факторів економічного зросту. 

Оскільки інноваційні можливості залежать від наявних ресурсів, то можна виділити  
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Існує два джерела економічного зросту: збільшення кількості використовуваних 
ресурсів (екстенсивний) і підвищення ефективності використання ресурсів (розвиток 
технічних знань, нові технології - інтенсивне зростання). Сюди ж можна віднести структурні 
зрушення в економіці, оскільки вони ведуть до перерозподілу ресурсів з низько ефективних 
секторів господарства у високоефективні, що може розглядатися як форма змін у технології. 
Наведемо  класифікацію джерел і факторів зростання регіону (табл. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Характеристики інноваційного потенціалу регіону 
 

Під економічним зростанням розуміють збільшення за деякий період часу валового 
продукту (у цілому або на одну особу). 

Інноваційний потенціал регіону може бути охарактеризований, з одного боку як 
досягнутий рівень економічного розвитку, з іншого - з погляду інноваційних можливостей 
його подальшого підвищення, для чого необхідні певні ресурси та умови. Величина й 
динаміка зміни інноваційного потенціалу регіону визначається трьома групами залежностей: 
кількісними і якісними характеристиками складовими потенціалу; взаємозв'язками між 
підсистемами (системною якістю); впливом зовнішніх факторів. 

Поліпшуючи внутрішню побудову, тобто працюючи над удосконаленням пропорцій і 
підтримки збалансованості видів ресурсів, що використовуються,  збільшуються інноваційні 
можливості. Отже, готовність і здатність використовувати інноваційні можливості 
виявляються в ході аналізу й оцінки складових інноваційного потенціалу. 

Планомірно й цілеспрямовано розвивати й максимально використовувати 
інноваційний потенціал регіону можливо в разі правильно сформованої державної політики 
та відповідних механізмів управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів. Під 

Інноваційний потенціал регіону 

Ресурси Якість 

Інноваційні можливості 

нововведення 

інновації 

Ефективний розвиток 
регіональної соціально-
економічної системи

Інноваційний потенціал держави 
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державним управлінням ми розуміємо особливу функцію складних систем, яка 
безпосередньо спрямована на впорядкування, збереження цілісності системи в регіоні. 

Таблиця 2 
Класифікація джерел та факторів  зростання в регіоні 

фактори 
Класифікаційні групи 

ендогенні екзогенні 

1. Пов’язані з факторами 
виробництва:  
а) екстенсивні; 

Обсяг інвестицій (частково). 
Основні виробничі фактори. 
Оборотні засоби. 

Обсяг інвестицій (частково). 
Трудові ресурси. 
Ввезення сировини, матеріалів, 
обладнання. 

б) інтенсивні. 

Структура інвестицій і швидкість їх 
освоєння. 
Структура і якість необоротних 
активів. 
Структура і якість оборотних 
активів. 
Управління і інформація. 

Якість трудових ресурсів. 
Природні ресурси. 
НТП. 

2. Пов’язані із способом 
виробництва. 

Техніка і технологія виробництва, орієнтація виробництва, концентрація, 
спеціалізація та кооперування. 
Взаємодія (доповнення) факторів виробництва 

 

Стосовно інноваційного потенціалу державна політика має бути спрямована на 
максимальне використання й розвиток інноваційного потенціалу, за допомогою якої 
усуваються протиріччя між нововведеннями та об’єктивними закономірностями, реальними 
можливостями, цілями й умовами діяльності регіону. 

Управління потенціалом, в основі якого лежить системний підхід до забезпечення 
розвитку, є набагато ефективнішим ніж окремі заходи, які найчастіше спрямовані на 
удосконалення технологічних відносин. 

Внаслідок цього, вважаємо, державне управління розвитком інноваційного потенціалу 
регіонів - це процес підготовки, прийняття й реалізації рішень по формуванню й 
максимальному використанню сукупного інноваційного потенціалу регіонів з метою 
стійкого, соціально-економічного розвитку регіонів України. 

Об’єктом державної політики є інноваційний потенціал регіону. Отже, метою 
державного політики є активізація інноваційної діяльності всіх суб’єктів господарювання, 
що функціонують на території регіону. Органи державного управління регіону покликані 
реалізувати дану мету за допомогою таких завдань: систематичного втілення в життя заходів 
щодо розробки нововведень, впровадження нововведень у досить повному обсязі та у 
відповідності нормативно-правовим документам і стандартам в регіоні. 

Завдання державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів 
повинні входити до  посадових обов’язків керівників у регіоні. При цьому ефективність 
управлінської роботи визначається не тільки професіоналізмом, компетентністю в цих 
питаннях, але й відповідним почуттям відповідальності за реалізовані нововведення, 
юридично обґрунтованим розподілом посадових обов’язків, які не повинні виходити за межі 
повноважень конкретного керівника. В остаточному варіанті посадові обов’язки з 
державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів України  повинні 
оформлятися у вигляді стандарту чи наказом. 

З метою забезпечення ефективного управління з боку держави, у структурі 
інноваційного потенціалу регіонів виділяють такі складові: 

- наявність основних природних ресурсів, стан навколишнього середовища; 
- чисельність населення регіонів й трудові ресурси, вікова структура, рівень і 

динаміка зайнятості, загальноосвітній рівень; 
- виробничий потенціал (стан основного капіталу й ступінь його зношення по 

галузях, технологічна й відтворювальна структура основного капіталу, рівень технологічної 
оснащеності й спеціалізації виробництва, конкурентоспроможність продукції); 
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- науково-технічний і кадровий потенціал (оцінка ресурсної, технологічної й 
кадрової бази інноваційної діяльності та розробок, результатів наукової й винахідницької 
діяльності, масштабів застосування прогресивних, традиційних і наукомістких технологій, 
результатів інноваційної діяльності). 

- регіональні й геополітичні аспекти інноваційного потенціалу (диференціація 
рівнів економічного розвитку, різні природно-кліматичні умови; 
- інфраструктура (транспорт, зв’язок, комунікації, сфера послуг тощо).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурна схема інноваційного потенціалу регіону 
 

У збалансованості всіх зазначених складових інноваційного потенціалу перебуває 
«ключ» до успіху будь-якого регіону, підприємства фірми. Сформована нами структурна 
схема інноваційного потенціалу регіону наведена на рис. 2. 

Представивши структуру інноваційного потенціалу регіону, можемо відокремити 
основні специфічні особливості інноваційного потенціалу регіону. Специфіка інноваційного 
потенціалу полягає у відсутності можливостей порівняти умови, в яких виникає потреба 
нововведення в країнах з високорозвиненою економікою та у країнах, де економіка 
переживає період затяжної кризи. Якщо в першому випадку інновації впроваджують, 
оскільки це є високоефективним знаряддям для перемоги в конкурентній боротьбі, то в 
іншому випадку, в них шукають можливість виживання в постійно погіршуючих умовах 
господарювання.  
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Інноваційний потенціал повинен не тільки забезпечувати розробку самого 
нововведення у вигляді науково-технічного зразка, але й сприяти його введенню у сферу 
практичного застосування, сприяючи як можна більше широкої, якщо це доцільно, дифузії у 
виробництво. Це робить актуальним завдання перерозподілу ресурсів, як матеріально-
технічних, так і фінансових, між галузями, що здійснюють науково-технічні розробки, які 
впроваджують нововведення та споживають їх.  
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Для процесу еволюції економічної сфери буття характерна тенденція мобілізації 
економічних та інституційних ресурсів здійснення господарської діяльності щодо 
підвищення її ефективності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств. На 
сучасному етапі зазначеного процесу вказана тенденція охопила усі рівні економіки, і у тому 
числі мезоекономічний. Дослідження проблем функціонування та розвитку регіональних 
економічних систем є одним з пріоритетних і у той же час недостатньо вивчених порівняно з 
відповідними системами мікро- й макроекономічного рівнів. Зокрема, це стосується 
організаційно-економічного механізму розвитку господарських комплексів регіонів. 
Регіональні економічні системи досліджені лише у контексті раціонального розміщення 
продуктивних сил народногосподарського комплексу країни та визначення певного набору 
заходів державної економічної політики щодо вирішення соціально-економічних і 
екологічних проблем депресивних адміністративно-територіальних одиниць. Досі чітко не 
визначені економічна сутність й характерні риси регіональних господарських комплексів як 
автономних економічних систем у складі національної економіки, їх інституційна структура, 
у складі якої засадне місце посідає організаційно-економічний механізм функціонування і 
розвитку регіонів. У той же час сучасна господарська практика свідчить про виникнення й 
наявність певних інституційних елементів як специфічних складових зазначеного механізму. 
Зокрема, серед таких можна виділити економічний кластер. 

Кластери як суб’єкти  господарської практики з’являються в економічно розвинутих 
країнах у 70-х роках ХХ ст. [1;2;6;7]. Він проголошується одним із засадних засобів та 
елементів формування й розвитку регіональних соціально-економічних систем, а отже 
потужним і дієвим чинником впливу на ефективність та динаміку процесу економічного 
зростання національних економік на сучасному етапі еволюції економічної сфери буття. 
Відповідно кластерний підхід починає застосовуватися й стає одним з основних у розробці 
та проведенні регіональної економічної політики як на рівні загальнодержавних органів 
управління, так і місцевого самоврядування. В Україні кластери увійшли в практику 
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господарського буття наприкінці 90-х років минулого сторіччя. Зокрема, у Хмельницькій 
області у 1998 р. була розроблена і впроваджена регіональна кластерна програма «Поділля 
Перший». У процесі реалізації цієї програми були створені будівельний, швейний та декілька 
туристичних кластерів. На початку першого десятиліття ХХІ ст. у Рівненській області був 
створений кластер з деревообробки «Полісся Рокітнівщини», а в Івано-Франківській – 
туристичний кластер «Сузірр’я». Надалі започаткована робота щодо розробки проектів 
транспортно-логістичних, у тому числі транскордонних кластерів у Херсонській, 
Закарпатській, Луганській та Одеській областях [4-6]. У той же час слід відмітити, що в 
Україні, на відміну від економічно розвинутих країн, досі немає спеціального нормативно-
правового забезпечення процесів створення та регулювання функціонування кластерів, що є 
однією з основних причин обмеженої практики застосування кластерів у вітчизняній 
економіці. 

Набутий закордонний та вітчизняний досвід функціонування кластерів став основою 
для широкого проведення наукових досліджень, а за отриманими результатами – певних 
теоретичних узагальнень. Зокрема, це стосується визначення: 

 економічної сутності цього господарського явища; 
 характерних ознак; 
 причин створення кластерів; 
 класифікації видів кластеру; 
 складу членів кластеру; 
 цілей та моделей кластерної політики держави; 
 мотивації підприємств щодо участі у роботі цього виду об’єднання 

підприємств. 
Слід констатувати, що кластер, як економічне явище та об’єкт державної регіональної 

економічної політики, немає чіткої, однозначної та загальновизнаної дефініції. Це можна 
пояснити як відмінностями досвіду використання кластерного підходу до вирішення 
конкретних типових проблем регіональної господарської практики певної країни, так і 
поверховістю теоретичного аналізу та компілятивністю в узагальненні онтологічного змісту 
зазначеного явища. 

Більш широким щодо вживання, враховуючи високий міжнародний авторитет як 
науковця і як  одного з перших дослідників кластеру, є визначення запропоноване М. 
Портером, що кластер – це географічно близькі групи взаємопов’язаних компаній та 
асоційованих установ в окремій галузі, що пов’язані спільними технологіями та навичками. 
Вони звичайно існують в географічній зоні, де комунікації, логістика та людські ресурси є 
легкодоступними. Кластери звичайно розміщуються в регіонах, а іноді – окремому місті [3].  

А. Мальмберг дотримується принципово іншої точки зору, наголошуючи на 
вертикальному виді інтеграції між групою підприємств суміжних галузей, що утворюють 
кластер [4]. 

Відомий російський економіст і дослідник у галузі організаційного розвитку 
підприємств Мільнер Б.З. визначає кластер як групу географічно локалізованих та 
взаємопов’язаних компаній (постачальників обладнання й комплектуючих, спеціалізованих 
послуг, галузей інфраструктури), НДІ, ВНЗ та інш., що доповнюють один одного та 
посилюють конкурентні переваги окремих компаній та кластеру в цілому[7]. 

Ці дефініції єднає визначення таких характерних рис кластеру: його учасниками є 
тільки юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність; підприємства-члени 
кластеру розташовані у межах одного регіону або території. 

Суттєві відмінності стосуються визначення: 
 статусу кластера – це або група взаємопов’язаних підприємств, або їх 

об’єднання. Відповідно у першому випадку мова може йти про 
налагоджування та підтримання довгострокових господарських зв’язків, а у 
другому – про створення певного організаційного механізму координації 
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господарської діяльності чи окремих її видів членів відповідної інтегрованої 
структури; 

 характеру взаємозв’язку між учасниками кластеру (горизонтальний або 
вертикальний), а відповідно галузевої приналежності підприємств, які можуть 
увійти до його складу. 

Відмінності у дефініціях кластеру обумовлені альтернативними підходами щодо 
визначення причин їх утворення та складу учасників: 

 мінімізація витрат щодо розподілу та розвитку спільних для групи підприємств 
економічних ресурсів, наявних у регіоні; 

 можливості формування логістичних ланцюжків між підприємствами; 
 можливості обміну між підприємствами певними видами нематеріальних 

ресурсів, зокрема об’єктами промислової власності; 
 можливістю взаємодоповнення та посилення конкурентних переваг окремих 

членів кластеру. 
Стосовно участі підприємств певної галузевої спеціалізації у складі кластеру можна 

виділити два підходи: 
 це повинні бути підприємства однієї галузі, що спільно мають можливість 

придбати продукцію підприємств-постачальників і послуги спеціалізованих 
організацій та установ (збутових, транспортних, зв’язку, наукових, навчальних, 
фінансових тощо); 

 технологічно пов’язаних підприємств, організацій та установ різних галузей і 
сфер економіки. 

Взаємовідносини між членами економічного кластеру регулюються генеральною 
угодою про спільну діяльність. 

Слід відмітити доволі значну різноманітність класифікацій кластерів, більшість з яких 
не мають а ні наукової, а ні практичної цінності. Більш-менш визнаними серед економістів-
науковців, а також мають практичне застосування є наступні: 

1. За галузевою приналежністю: 
 галузеві; 
 міжгалузеві 

2. За географічним охопленням: 
 мікрокластери (у межах міста); 
 мезокластери (у межах регіону); 
 макрокластери (у межах національної економіки); 
 мегакластери (у межах економічних територій декількох країн). 

3. Стадією розвитку кластеру: 
 ембріональний; 
 розвинений; 
 зрілий. 

4. За складом учасників: 
 спеціалізований; 
 комплексний. 

5. За національними особливостями: 
 модель США; 
 шотландська модель; 
 італійська модель. 

4. За просторово-функціональною ознакою: 
 промисловий (просторово непов’язаний з певним регіоном країни); 
 регіональний. 

5. За способом формування кластерів: 
 стихійно утворені; 
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 вирощені. 
Спільним для стихійно створених і вирощених кластерів є передумови їх утворення, 

що пов’язані з дією об’єктивних процесів концентрації й розміщення на окремій території 
певної групи підприємств як одногалузевих, так різногалузевих. Відрізняється зазначені види 
кластерів підставами їх утворення. Підставою для появи стихійних кластерів є їх власні 
непов’язані між собою економічні інтереси, а для другого виду – ініціатива держави в особі 
загальнодержавних органів управління або місцевого самоврядування. У той же час слід 
зазначити, що обидва види класифікації кластерів за способом їх формування виступають 
об’єктом державної регіональної економічної політики, зокрема у межа такої її складової, як 
кластерна політика. 

Кластерну політику визначають як систему державних і суспільних заходів та 
механізмів підтримки кластерів й кластерних ініціатив, що забезпечують підвищення 
конкурентоздатності регіонів, підприємств, що входять до складу кластерів, розвиток 
інститутів, які стимулюють формування кластерів, а також забезпечують впровадження 
інновацій [1;2;6]. 

Кластерна ініціатива – це керований процес створення та розвитку кластера. 
Розробці кластерної політики передує процедура формування «портфелю кластерних 

ініціатив». 
 До суб’єктів  формування портфелю кластерних ініціатив відносять: 

загальнодержавні виконавчі органи влади; регіональні й територіальні законодавчі та 
виконавчі органи влади; професійні організації підприємців регіону. 

Кластерну політику класифікують за наступними критеріями: рівня й учасниками її 
розробки та реалізації; характером державної економічної політики. 

За критерієм рівня й учасниками її розробки та реалізації виділяють такі види 
кластерної політики: державна; регіональна; галузева. 

Кластерну політику залежно від характеру державної економічної політики 
класифікують за такими моделями: ліберальна; дирижиська. 

Ліберальна модель передбачає підтримку з боку держави кластерів, що виникли 
стихійно, та базується на ринкових механізмах регулювання господарської діяльності, а отже 
передбачає обмежений арсенал методів системи державного регулювання (стимулюючих  та 
інформаційних). 

Дирижиська модель передбачає створення кластерів за ініціативою держави та 
забезпечення їх функціонування і розвитку з використання усього арсеналу методів системи 
державного регулювання, передбачених чинним законодавством (економічних, 
адміністративних та інформаційних), зокрема залучення та надання фінансово-економічних 
ресурсів. 

У складі основних напрямків кластерної політики визначають наступні: 
 сприяння інституційному розвитку кластерів, зокрема організації та 

забезпеченню функціонування центрів кластерного розвитку, завданнями яких 
є стратегічне планування розвитку кластерів, забезпечення ефективної 
інформаційної взаємодії між учасниками кластерів, а також стимулювання 
укріплення співробітництва між ними; 

 розвиток механізмів підтримки проектів, направлених на підвищення 
конкурентоздатності підприємств; 

 забезпечення сприятливих умов для розвитку кластерів, зокрема шляхом 
підвищення ефективності професійної освіти; стимулювання розвитку 
співробітництва між підприємствами та науково-освітніми установами; 
здійснення цільових інвестицій у розвиток інженерно-транспортної 
інфраструктури, житлового будівництва; надання податкових пільг і 
скорочення кількості адміністративних бар’єрів; 
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 формування переліку інноваційних територіальних кластерів 
загальнодержавного значення, розробка та реалізація заходів щодо їх 
підтримки. 

Визначені наступні вигоди підприємств, що потенційно можуть мотивувати їх до 
участі у створенні, функціонуванні та розвитку кластерів: 

 можливість підвищення ефективності системи поставок сировини, компонентів 
та комплектуючих, більш успішне застосування субконтрактації; 

 доступність та якість спеціалізованого сервісу; 
 доступність фінансових ресурсів; 
 доступність та якість результатів проведених НДДКР; 
 доступність та якість спеціалізованих людських і виробничих ресурсів; 
 можливість побудови мережі формальних і неформальних відносин щодо 

надання доступу до економічної та технологічної інформації, знань й досвіду; 
 можливість створення системи для визначення колективних вигід і ризиків, 

формування загального бачення та оптимальної стратегії розвитку кластеру; 
 можливість створення системи взаємовигідних соціально-економічних 

відносин «бізнес-влада».  
Рішення щодо створення економічного кластеру приймається відповідним органом 

місцевого самоврядування. 
Сукупність теоретичних положень щодо такого економічного явища як кластер за 

своїм змістом наблизилась до такого рівня економічного знання як науково концепція. У той 
же час слід констатувати, що для її методології характерний конкретно-описовий підхід. 
Наведена вище характеристика основних положень концепції кластеру як специфічної 
форми процесу інтеграції підприємств свідчить про наявність у цій систематизованій формі 
наукового знання наступних методологічних проблем: 

 наявність суттєвих розбіжностей у визначенні поняття «економічного 
кластеру», а також причин його створення; 

 недостатній рівень обґрунтування й нечіткість в окресленні переліку 
характерних ознак цього економічного явища, а також складу його можливих 
учасників; 

 занадто широка класифікація економічного кластеру без належного рівня 
узагальнення та врахування  його специфіки як певного виду об’єднання 
підприємств; 

 нечіткість у визначенні поняття кластерна політика та переліку засобів її 
реалізації; 

 недостатній рівень конкретизації вигод підприємств від участі у діяльності 
економічного кластеру; 

 невизначеність специфіки синергетичного ефекту функціонування 
економічного кластеру. 

Існування та характер зазначених методологічних недоліків дає підстави 
стверджувати про незавершеність у теоретичному плані концепції економічного кластеру, 
що відповідно обмежує можливості використання цієї форми інтеграції підприємств, зокрема 
у вітчизняній господарській практиці. 

Засадним елементом будь-якої теоретичної системи є визначення поняття явища, 
тобто його сутності. Методологічними недоліками щодо розкриття поняття економічного 
кластеру є наступні: 

 поєднання у понятті кластеру загальної, особливої та одиничної категорій; 
 ототожнення кластерного і комплексного підходів у процесі розкриття сутності 

цього явища; 
 віднесення до суттєвих формальних, а отже залежних рис прояву форми явища 

від його змісту. 
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Кластер як логічна категорія наукового дослідження застосовується до розкриття 
сутності й ідентифікації форм прояву певних явищ буття у різних сферах наукового знання, 
при цьому вона має статус родової категорії, тобто загальної, яка не включає у своє 
визначення особливостей конкретних явищ, а тому є основою для категорій особливого. 
Останні у своєму визначенні та назві поєднують загальне й особливе як логічні форми 
розкриття сутності явища у його конкретній формі прояву. Зокрема, це стосується і явищ в 
економічній сфері буття. Отже треба відрізняти категорії «кластер» та «економічний 
кластер». На підставі розуміння діалектичного взаємозв’язку «загального» і «особливого» 
можна обґрунтовано визначити базові вимоги до підприємств, які слід включати до складу 
учасників економічного кластеру. Сутність кластеру, як родової категорії, полягає у тому, що 
це є скупчення, у якому об’єднані декілька однорідних елементів, а отже це певна система, 
що відрізняється своєрідними властивостями. Стосовно підпорядкованої щодо загальної 
категорії «економічний кластер» – це означає, що у якості елементів відповідної системи слід 
розглядати лише підприємства однієї галузі.    

Ще однією з основних причин нечіткого категоріального визначення явища кластеру 
в економіці, через що необґрунтовано визначені вимоги до складу його можливих учасників, 
є ототожнення дослідниками кластерного та комплексного підходів щодо вивчення 
відповідного явища. Спостерігається аналогічна логічна помилка – ігнорування 
діалектичного зв’язку між категоріями «загального» (комплексний підхід) і «особливого» 
(кластерний підхід). 

На підставі викладеного вище можна зробити висновок, що галузева однорідність 
підприємств-учасників економічного кластеру є однією з суттєвих характерних рис цього 
господарського явища. 

Ще одна характерна риса відповідної форми процесу інтеграції підприємств, що 
визнається доволі значною кількістю науковців-економістів, є географічна обмеженість 
розташування елементів кластерної системи. Тобто мова йде про регіональну концентрацію 
та компактне розміщення певної групи підприємств. 

Наступна засадна риса економічного кластеру стосується механізму взаємодії між 
елементами системи. У випадку з економічним кластером мова може йти лише про 
координаційний тип господарського механізму, який притаманний такій формі процесу 
інтеграції підприємств, як об’єднання підприємств. Отже ще однією з суттєвих характерних 
рис цього господарського явища є те, що економічний кластер – це специфічна форма такої 
організаційної структури підприємництва, як об’єднання підприємств.  

Наступна  засадна риса економічного кластеру пов’язана з тим, що економічні 
кластери створюються за ініціативою держави для реалізації певних цілей державної 
регіональної економічної політики. Таким чином, координаційний механізм реалізується 
через цільові державні регіональні економічні програми. 

Ще однією з характерних рис економічного кластеру можна виділити специфічний 
склад підприємств, як вірогідних учасників цієї форми об’єднання підприємств. Враховуючи 
те що місце розташування відповідних підприємств прив’язане до території певної 
адміністративно-територіальної одиниці, підприємства учасники кластеру від інших 
суб’єктів господарювання своїми розмірами та типом виробництва. Кластери як засіб 
групової форми ведення конкурентної боротьби можуть бути використані лише малими і 
середніми підприємствами однієї галузі з одиничним або дрібносерійним типом 
виробництва. На користь такої оцінки свідчить досвід італійських індустріальних округів [6].     

Заключна характерна риса відповідної форми об’єднання підприємств полягає у 
специфіці складу видів господарської діяльності підприємств, щодо яких застосовується 
певний вид координаційного господарського механізму, зокрема: матеріально-технічного 
забезпечення, соціальної (у сфері кадрового забезпечення), інвестиційної, інноваційної та 
збутової. 

Синергетичний ефект від функціонування економічного кластеру спирається на такі 
види ефектів:  
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 єдиного замовника (знижує витрати на придбання певних видів якісних 
економічних ресурсів; передбачає отримання широкої номенклатури якісних 
спеціалізованих послуг від контрагентів разом з можливістю відмови від 
комплексної виробничої структури на підприємствах-членах кластеру; 
формування закупівельних логістичних ланцюжків, зокрема модель 
матеріально-технічного забезпечення «вчасно у термін»; зниження поточних і 
одноразових витрат на утримання структурних підрозділів підприємств з 
питань матеріально-технічного забезпечення та  деяких обслуговуючих 
основне виробництво); 

 єдиного постачальника (спільна маркетингова політика; зниження витрат на 
рекламу і утримання структурних підрозділів, що забезпечують збутову 
діяльність підприємств; зниження ризиків збутової діяльності; забезпечення 
транзитної форми поставок кінцевої продукції тощо); 

 єдиного власника нематеріальних ресурсів (зниження витрат на їх придбання 
та створення; розширення їх видів; забезпечення конкурентних переваг за 
техніко-технологічними характеристиками виробничої діяльності підприємств 
тощо); 

 відносин «влада-бізнес» (забезпечення якісною інженерно-транспортною та 
соціально-економічною інфраструктурою господарської діяльності 
підприємств-членів економічного кластеру; зниження рівня адміністративного 
та корупційного тиску на їх діяльність; сприяння засобами державного 
регулювання підприємницькій діяльності членів кластеру). 

На підставі наведеного обґрунтування можна дати наступне визначення поняття 
економічного кластеру – це форма об’єднання підприємств однієї галузі, розташованих у 
межах певної адміністративно-територіальної одиниці країни, що створена з метою 
довгострокової координації комерційної, інвестиційно-інноваційної та соціальної діяльності 
його членів для реалізації пріоритетних стратегічних цілей державної регіональної політики. 

У свою чергу, вищезазначене дає підстави для вдосконалення системи класифікації 
економічного кластеру шляхом уточнення й скорочення переліку класифікаційних критеріїв, 
зокрема за: 

1. Галузевою приналежністю (групування за видами галузей). 
2. Рівнем (статусом) адміністративно-територіальної одиниці країни: 

 територіальні (міста, переважно мегаполіси, великі, можливо  середні); 
 регіональні (для умов України – області та адміністративні райони). 

3. Моделлю державної регіональної політики: ліберальна та дирижиська. 
Класифікація моделей кластерів за національною ознакою та способом формування 

відображають лише особливості історичного процесу виникнення та практики застосування 
економічних кластерів, а також специфіку систем державного регулювання економіки. До 
того ж американська та шотландська моделі, взагалі, не мають нічого спільного з 
економічним кластером.  

Наведені онтологічні обґрунтування економічного кластеру дають підстави для 
уточнення категорії «кластерна політика». Зокрема, під економічною кластерною політикою 
держави доцільно розуміти сукупність цілей та заходів державного регулювання на 
мезоекономічному рівні щодо реалізації портфелю кластерних ініціатив з метою 
забезпечення процесів соціально-економічного зростання та розвитку окремих 
адміністративно-територіальних одиниць країни шляхом утворення та сприяння 
функціонуванню об’єднань підприємств у формі економічного кластеру. 

До різновидів кластерної державної економічної політики, з урахуванням специфіки 
суб’єктів та методів державного регулювання, можна віднести: загальнодержавну; 
регіональну; територіальну. 

На сам кінець слід додати що кластери, як певна форма об’єднання підприємств, 
разом з іншими підприємствами регіону при розробці державної регіональної політики 
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можуть розглядатися і використовуватися як прості структурні елементи для утворення 
більш складних підсистем господарського комплексу регіонів – технопарків, технополісів, 
територіально-виробничих комплексів.  
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На шляху Україні до євроінтеграції та просування української продукції на ринки 
інших держав потребує зміни модель управління підприємницьким сектором економіки. 
Одним із напрямків досягнення конкурентоспроможності продукції та послуг вітчизняних 
підприємств є їх об’єднання між собою. Досвід впровадження таких об’єднань мають майже 
всі розвинуті країни, країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою, що є 
запорукою ефективної роботи кластерних об’єднань і в Україні. Як показує цей досвід, 
кластери є ефективною формою забезпечення сталого розвитку територій, екологізації 
підприємств, підвищення соціального добробуту населення.  

Разом з тим існують невирішені проблеми забезпечення кластерного розвитку 
виробництва. Наприклад, недостатня зацікавленість підприємств кластерів до впровадження 
екологічних інновацій, відсутність дієвих підходів до вирішення проблем та оцінки 
діяльності кластерів, недостатнє стимулювання та підтримка кластерних формувань, що у 
своїй роботі орієнтовані на сталий розвиток регіону, знецінюють ефективність роботи 
кластерних формувань в нашій країні. 

Проблемами впровадження кластерних ініціатив активно займались такі іноземні та 
вітчизняні вчені [1, 2, 3]: І. Ансофф, Ю. Бажал, Р. Блейк, М. Войнаренко, І. Галиця, 
А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Гончарова, Є. Дахман, М. Долішній, Є. Енрайт, 
С. Колодинський, Є. Лімер, М. Портер, А. Поручник, С. Розенфельд, В. Семиноженко, 
С. Соколенко, Д. Сольє, Л. Федулова, В. Філіпченко, Т. Цихан та інші. Проте методологічні 
основи впровадження промислових кластерів задля стійкого розвитку регіонів мало 
опрацьовані. Також недостатньо розкритими є питання оцінки роботи кластерних 
формувань, особливо з екологічної точки зору, питання удосконалення класифікації 
кластерів, принципів їх роботи та вибору ефективних дій та заходів при управлінні 
кластерними формуваннями. 

Метою статті є розкриття особливостей еколого-економічної діяльності кластерних 
формувань у контексті сталого розвитку регіонів. 

Питаннями кластеризації займаються вчені різних країн більше 20-ти років, тож 
існують досить багато тлумачень терміну «кластер». Про те жодне з визначень кластерів не 
спирається на екологічну складову їх діяльності і досягнення сталого розвитку регіону, що 
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відображено у таблиці 1. Тому ми пропонуємо власний підхід, який враховує максимальну 
кількість ефектів від кластеризації і відрізняється визначенням еколого-економічної 
активності діяльності кластерного формування. Вважаємо за доцільне розширити 
класифікацію кластерних утворень та виокремити поняття інноваційного кластеру еколого-
економічної активності (ІКЕЕА). Під ІКЕЕА нами пропонується приймати кластерне 
формування, яке досягло обґрунтованості управлінських дій специфікою міжсистемних та 
внутрішньо системних зв’язків кластерна, що свідчить про прийняття екологічних 
інноваційних управлінських рішень для забезпечення сталого розвитку регіону.  

Проведений аналіз показав, що існуючі наукові підходи до визначення еколого-
економічного стану підприємств та стану кластерних формувань в цілому не відображають 
активного впровадження принципів сталого розвитку. Систематизація підходів до категорії 
«економічна активність» з точки зору екологізації дозволила визначити поняття «еколого-
економічна активність кластерного формування» як динамічний процес, який характеризує 
дієву еколого орієнтовану роботу підприємств, що входять в кластер, що прямо або 
опосередковано сприяє зниженню економічного збитку від забруднення навколишнього 
середовища і заощадженню природних ресурсів.  

Таблиця 1 
Основні наукові підходи до формування промислових кластерів у контексті визначення 

сталого розвитку регіону 
Вчений  Визначення  Ознака  

Гончаров Є.В., 
2012 р. 

Виробничо-екологічний кластер (ВЕК) – це система багатомірно 
взаємопов’язаних форм організації - господарські товариства, фермерські 
господарства, різного роду агрофірми та інші агроформування, переробні 
підприємства, інтегровані з метою одночасного та взаємопов’язаного 
рішення задач захисту навколишнього середовища і задач виробництва, 
тобто екологічного виробництва екологічно чистої продукції на основі 
інноваційних технологій для перетворення відходів в ресурси розвитку 
сільського господарства.  

Виробництво 
екологічно-

чистої продукції

Бистрякова 
Ю.І., 2008 р. 

Територіальний еколого-економічний кластер (ТерЕЕК) – складні, 
еволюціонуючи, багаторівневі комплекси виробничих факторів, 
взаємодіючих у конкретному природному середовищі й соціальних умовах 
території в певному часі, в рамках яких неперервність еколого-орієнтованих 
відтворювальних процесів забезпечується за рахунок створення 
інституціональних умов щодо ефективного обігу природного капіталу [4].  

Фактор 
екологічних 
інтересів 

територіальної 
спільноти 

Рачинський 
О.С., 2010 р. 

Територіально-просторовий економіко-екологічний кластер (ТПЕЕК) — це 
відокремлена сукупність господарських одиниць території, що мають 
спільні ознаки та проблеми економічного розвитку, пов’язані з захистом 
навколишнього природного середовища, мету і стратегію протидії 
процесам деструкції, деградації та пейоризації середовища  [5]. 

«Ємність» 
природних 
ресурсів 

Аль-Наїф О. В., 
2010 р. 

Екотехнопарк – науково-виробничо-освітній комплекс, який функціонує 
для продукування і широкого впровадження шляхом дифузії екологічних 
інновацій, створення і реалізації екологічних товарів та послуг, здатних 
забезпечити умови ефективного рішення ресурсно-екологічних проблем 
суспільного розвитку та формування сучасної екологічної інфраструктури 
на засадах максимальної реалізації інноваційного потенціалу у новітніх 
екологічно спрямованих технічних, технологічних, організаційних, 
управлінських та інших рішеннях  [6]. 

Екологізація 
інноваційної 
діяльності 

Авторське 
визначення 

Інноваційний кластер еколого-економічної активності (ІКЕЕА) - 
кластерне формування, яке досягло обґрунтованості управлінських дій 
специфікою міжсистемних та внутрішньо системних зв’язків 
кластера, що свідчить про прийняття екологічних інноваційних 
управлінських рішень для забезпечення сталого розвитку регіону.  

Орієнтація на 
досягнення 
сталого 
розвитку 
регіону 

 

Особливістю ІКЕЕА є те, що не ставиться за мету лише вироблення екологічно чистої 
продукції. Завданнями ІКЕЕА є також сприяння переходу підприємств на новий 
технологічний рівень; сприяння раціональному природокористуванню; зниження 
техногенного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини; створення 
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нових конкурентних переваг національної та регіональної економіки на світовому ринку, у т. 
ч. наукоємної продукції, товарів та послуг екологічного призначення; розвиток 
інфраструктури прилеглої території; об’єднання зусиль підприємств для вирішення 
економічних проблем сталого розвитку регіону; впровадження системи мотивації для 
екологізації підприємств кластеру.  

Основною метою функціонування ІКЕЕА є створення системи відносин між 
суб’єктами та об’єктами економічної діяльності для впровадження екологічних інновацій з 
метою вирішення економічних проблем сталого розвитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Послідовність оцінки еколого-економічної активності кластерних формувань 
 

Відповідно до поставленої мети кластерні формування у своїй роботі дотримуються 
таких загальновідомих принципів: принцип стратегічності, принцип відкритості, 
територіальний принцип, принцип відповідальності, принцип синергічності. Поряд з ними 
нами були виділені також: 

- Принцип еколого-економічної активності - полягає у поліпшенні показників 
еколого-економічної активності та зміни характеру розвитку кластеру на активний; 

- Принцип екологічного сумління - ґрунтується на формуванні і розвитку 
екологічного сумління співробітників підприємств кластерного формування, що сприяє 
найбільш ефективному вирішенню еколого-економічних проблем; 

- Принцип наукової пріоритетності - полягає у виборі пріоритетних напрямів 
науково-технічного й технологічного розвитку економіки регіону з урахуванням наукового й 
інноваційного потенціалу об’єктів ІКЕЕА; 

- Принцип інноваційності - полягає у комерціалізації нових знань і інновацій в т. ч. 
тих, що сприяють екологізації кластерного формування і, як наслідок, у забезпеченні 
технологічного і технічного оновлення підприємств, створення нових робочих місць, 
підвищення конкурентоспроможності. 

Визначення пріоритетних цілей оцінки 

Збір інформації про діяльність підприємств

Вибір підприємств 
кластеру для аналізу

Проведення оцінки підприємств кластеру

Врахування вагових коефіцієнтів 

Проведення оцінки активності кластеру 

Врахування вагових коефіцієнтів 

Визначення характеру розвитку кластерного формування 

Порівняння результатів 

З попередніми показника-
ми діяльності підприємств 

З показниками підприємств 
між собою 

З попередніми показниками 
кластерного формування 

Визначення 
характеру розвитку

Висновки та відповідні управлінські заходи

так 

ні 
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Таблиця 2. Критерії для визначення еколого-економічної активності 
№ Найменування критерію оцінки № Найменування критерію оцінки 

1 Економічний вектор 2 Соціальний вектор 
1.1 Оцінка ринкової потреби        2.1 Рівень продуктивності праці 

1.2 
Обсяг інноваційних капіталовкладень відносно річного 
рівня амортизаційних відрахувань 

2.2 Зростання середньої заробітної плати працюючих 

1.3 
Розмір доходу від інноваційних капітало-вкладень за рік 
відносно обсягу інноваційних капіталовкладень 

2.3 
Частка зайнятих у високо- і середньотехно-логічних 
галузях за пріоритетним напрямом інноваційної 
діяльності 

1.4 
Обсяг продажу новоствореної продукції за рік відносно 
річного загального обсягу продажу  

2.4 
Частка осіб з вищою освітою, які працюють за 
пріоритетним напрямом інноваційної діяльності 

1.5 
Кількість підприємств, що займалися інноваційною 
діяльністю  

2.5 
Кількість працюючих у сферах, пов’язаних з 
інноваційними проектами-технологіями 

1.6 
Кількість промислових підприємств, що впроваджували 
інновації  

2.6 Середньорічний приріст зайнятості в кластері 

1.7 Оборотність активів 2.7 Витрати на НДКР 

1.8 Фондоємність виробництва 2.8 Продуктивність праці 

1.9 Рентабельність продукції 2.9 Кількість зайнятих у кластері 

1.10 Відповідність пріоритетам економічного розвитку держави 2.10 
Кількість людей, що отримали додаткову оздоровчу 
програму 

1.11 Зростання ринків збуту продукції 2.11 Працеємність 

1.12 
Частка на регіональному ринку, яку займають підприємства 
кластера 

2.12 
Рівень матеріального добробуту членів родин 
працюючих 

1.13 
Частка на національному ринку, яку займають підприємства 
кластера 

2.13 Рівень безпеки умов праці та життя 

1.14 
Частка експорту в загальному обсязі відвантаженої 
продукції (виконаних робіт, наданих послуг) підприємств 
кластера; 

2.14 
Кількість працівників, що отримали специ-фічну 
освіту (екологічну, проходження курсів, наявність 
сертифікатів) 

1.15 
Обсяг ринку і кількість зайнятих розглянутого кластера в 
порівнянні з провідними вітчизняними та зарубіжними 
кластерами аналогічного або близького профілю. 

2.15 
Наявність у кластері провідних вчених (дослідників) 
міжнародного (національно-го) рівня за профілем 
кластера (кількість таких дослідників); 

1.16 Участь у програмах регіонального розвитку 2.16 Середня заробітна плата 
1.17 Коефіцієнт  ліквідності 2.17 Кількість персоналу, з науковим ступенем 

1.18 Співвідношення залікових та власних коштів 2.18 Кількість створених нових робочих місць 

1.19 Індекс доходності 2.19 Соціальна захищеність працівників 
1.20 Коефіцієнт ефективності використання власних коштів 4 Еколого-економічні вектор 
1.21 Матеріалоємність виробництва 4.1 Ефективність споживання води 

1.22 
Масштаби і глибина освоєння підприємствами кластера 
національного ринку; 

4.2 Ефективність повторного використання ресурсів 

3 Екологічний вектор 4.3 
Ефективність виробництва екологічно чистої 
продукції 

3.1 Ступінь екологічної безпеки        4.4 
Частка продукції з покращеними екологічними 
якостями 

3.2 Ступінь екологічного ризику        4.5 
Витрати на утримання та використання 
природоохоронного обладнання 

3.3 Коефіцієнт замкненості виробництва 4.6 
Капітальні витрати на охорону навколишнього 
середовища 

3.4 
Нераціональне використання природних та паливно-
енергетичних ресурсів. 

4.7 Ефективність споживання матеріальних ресурсів 

3.5 Недотримання стандартів екодеструктивної діяльності 4.8 
Ефективність капіталовкладень на охорону 
навколишнього середовища 

3.6 
Частка матеріалів, що переробляються або повторне 
використання відходів 

4.9 Ефективність витрат на природоохоронні заходи 

3.7 Загальна кількість використання води 4.10 Ефективність використання угідь 

3.8 
Кількість води, що багатократно або повторно 
використовується 

4.11 
Частка природоохоронних витрат у собівартості 
продукції  

3.9 Джерела води, на які здійснює вплив кластер 4.12 Впровадження ресурсозберігаючих заходів 

3.10 Загальна маса відходів кластеру 4.13 Частка санітарно-захисної зони 

3.11 
Вплив на навколишнє середовище від перевезення 
продукції, що використовується для діяльності підприємств 
кластеру 

4.14 
Вплив результатів природоохоронної діяльності на 
показники роботи підприємств кластеру  

3.12 Повторне використання ресурсів 4.15 
Впровадження екологічного страхування з 
екологічним фондом кластеру 

3.13 Коефіцієнт повноти використання ресурсу 4.16 Дематеріалізація виробництва 

4.17 
Обсяг викидів забруднюючих речовин, що припадає 
на т сировини або од. продукції 3.14 Використання «зелених» технологій у виробництві 

4.18 Впровадження екологічного аудиту 

 

Дотримання вищезазначених принципів дозволить кластерному формуванню досягти 
рівня інноваційного кластеру еколого-економічної активності, про який йдеться. Визначення 



 30

ж рівня еколого-економічної активності та характеру розвитку кластерного формування 
проводиться за такими етапами рис. 1. 

Проведення оцінки еколого-економічної активності кластерного формування 
залежить від коректного обрання цілей оцінки та критеріїв, зміна яких є визначальною у 
діяльності окремого кластеру. Нами були визначені основні критерії, якими можна 
користуватися для оцінки еколого-економічної активності. 

У ході аналізу діяльності кластерних формувань було встановлено, що показники для 
визначення еколого-економічної активності роботи кластеру можна систематизувати за 
чотирма векторами: економічний, соціальний, екологічний та еколого-економічний (табл. 2). 

На основі аналізу соціальних, економічних, екологічних та еколого-економічних 
показників діяльності кластеру зроблений висновок, що при оцінці еколого-економічної 
активності акцент варто робити не на абсолютних доходах і витратах підприємств, що є 
учасниками кластера, а на додаткових доходах і витратах, обумовлених кооперацією та 
входженням підприємств до інноваційного об’єднання. Нами обґрунтовано, що оцінка 
еколого-економічної активності кластера має системні ознаки і не зводиться до одного 
показника, оскільки ефект від кластеризації може проявитися в різних сферах (у соціальній, 
екологічній, економічній), та потребує застосування комплексного підходу. Результати 
роботи доводять, що комплексні підходи дають можливість оцінити внесок конкретного 
підприємства в ефективність роботи кластера, а також регіону в цілому. Показано, що 
ключовим при створенні стратегії функціонування кластерної структури є визначення її 
еколого-економічної активності. 

З метою економічно-математичної інтерпретації еколого-економічної активності 
запропоновано інтегральний показник ( ЕЕАІV ), який складається з чотирьох векторів 
(соціального, економічного, екологічного та еколого-економічного) та має вигляд: 

,еееееколеколеконеконсоцсоцЕЕА wVwVwVwVІV       (1) 

де соцV , еконV , еколV , ееV   – соціальний, економічний, екологічний та еколого-

економічний вектори інтегрального показника еколого-економічної активності відповідно; 

соцw , еконw , еколw , ееw   – питомі частки соціального, економічного, екологічного та еколого-

економічного векторів відповідно. 
Зміна показника ( ЕЕАІV ) у часі залежить від надходження ресурсів до підприємств 

кластера. Застосування ресурсного підходу дозволяє визначити можливі траєкторії розвитку 
кластера у кожній точці, що розглядаються як сукупність стаціонарних та динамічних 
процесів (рис. 2). Стаціонарний стан у його розвитку забезпечується ресурсами кластера 
( пW ). На рисунку 2 – це стан в інтервалі 00 tt  , що відповідає значенню ( 0пW ) сукупних 

ресурсів кластера, які визначають його можливості в обраному напрямку діяльності. Для 
зміни стаціонарного стану, переходу в динамічний стан і розвитку кластера необхідні 
додаткові сукупні ресурси підприємства ( vW ) (на рис. 2 – це траєкторія зміни стану в 

діяльності ІКЕЕА в інтервалі 10 ttt  ). 

 
Рис. 2. Траєкторія розвитку ІКЕЕА як результат зміни його ресурсних можливостей 

 

Підсумовування сукупних ресурсів стаціонарного і динамічно мінливого стану 
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забезпечує вихід кластера на новий, більш високий рівень своїх можливостей ( 1пW ) та 

подальший рух тією самою траєкторією (суцільна лінія в інтервалі 01 t ) чи збереження 
досягнутого стану і перехід у стаціонарний режим на новому, більш високому рівні своїх 
можливостей (пунктирна лінія в інтервалі 01 t ): 

10 пvп WWW  .        (2) 

Динаміка зміни в часі (t) інтегрального показника еколого-економічної активності, 
починаючи з деякого моменту (t0), в роботі подана таким виразом: 

,0
n

ЕЕАEEA ktIVIV        (3) 

де 0ЕЕАIV  – значення інтегрального показника еколого-економічної активності в момент 

часу ( 0t ), що відповідає початку діяльності кластера; k – фактор інтенсивності розвитку, або 

інтенсивності зміни значення інтегрального показника еколого-економічної активності в 
часі; n  – індекс лінійності зміни параметра ЕЕАIV  в часі. 

Запровадження сформованих концептуальних положень щодо визначення фактора 
інтенсивності розвитку інноваційних кластерів еколого-економічної активності знаходить 
своє відображення у формуванні системи оцінки активності кластерної структури. Отримано 
інтегральний показник, який дозволяє визначити рівень активності кластерного об’єднання з 
метою обрання заходів щодо поліпшення показників діяльності кластера та досягнення 
сталого розвитку регіону.  

Таблиця 2 
Заходи щодо підвищення показників еколого-економічної активності кластерного 

формування (фрагмент) 
Характер 
розвитку  

Управлінський захід та рішення Вектор 

Визначення проблемних питань участі підприємств у кластері. - 

Проведення комплексного екологічного аудиту підприємств та кластера в 
цілому. екологічний 

Визначення шляхів оптимізації екологічних витрат та втрат виробництва. еколого-
економічний 

Розроблення заходів із мотивації екологоорієнтованих наукових досліджень 
та впровадження їх у виробництво. 

соціальний 

Державні дотації та пошук інвесторів для впровадження ресурсозбережних 
та маловідхідних технологій на підприємствах кластера. 

економічний 

Розроблення рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази у 
сфері інноваційної діяльності та охорони довкілля. 

соціальний 

Визначення потенційних конкурентних переваг при застосуванні 
екологічного менеджменту підприємствами галузі. економічний 

Діагностика кадрових ресурсів та експертна оцінка кадрових потреб 
кластера. соціальний 

Впровадження системи екологоорієнтованого навчання персоналу. соціальний 
Впровадження технологій, що забезпечують зменшення викидів в 

атмосферне повітря, воду і ґрунт. 
еколого-

економічний 

Автоматизація систем спостереження за виробничими параметрами 
негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

екологічний 

Пасивний 
n < 0 

Залучення нових замовлень для завантаження виробничих потужностей 
підприємств-учасників кластеру, просування товарів і послуг, вироблених 
підприємствами-учасниками кластеру, на міжнародні ринки. 

економічний 

 

Запропонована методика визначення еколого-економічної активності кластерного 
об’єднання дає можливість отримати результуючі показники діяльності як окремих 
підприємств, так і кластера в цілому. Економічна інтерпретація цих показників дозволяє 
визначити характер розвитку кластера завдяки аналізу темпів їх зміни. Установлено, що 
характер розвитку кластера доцільно визначити як стагнаційний (n=0), активний (n>0) або 
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пасивний (n <0). Розширення класифікації підвищить трудоємність процесу оцінки 
активності розвитку кластерних формувань та ускладнить адресність виконуваних робіт. 

На основі запропонованого науково-методичного підходу нами розроблено заходи 
щодо стимулювання підвищення показників еколого-економічної активності, 
найефективніші з них для пасивного характеру розвитку кластера зображено в табл. 2. 

Обґрунтовано, що результати оцінки еколого-економічної активності кластера 
відображають, наскільки інтенсивними повинні бути зміни в його діяльності залежно від 
очікуваних результатів. Визначення рівня розвитку кластера дозволяє встановити (або 
задати) фактор інтенсивності впродовж аналізованого або прогнозованого часу розвитку 
кластера для прийняття управлінських, організаційних або технічних заходів. 

Висновки: в роботі обґрунтовано, що визначення еколого-економічної активності 
кластера має системні ознаки, не зводиться до одного показника, оскільки ефект від 
кластеризації може проявитися в різних сферах (у соціальній, екологічній, економічній), та 
потребує застосування комплексного підходу. Запропонована методика дає можливість 
отримати результуючі показники діяльності як окремих підприємств, так і кластера в цілому. 
Економічна інтерпретація цих показників дозволяє визначити характер розвитку кластерного 
формування завдяки аналізу темпів зміни показників. Результати оцінки еколого-економічної 
активності кластера відображають, наскільки інтенсивними повинні бути зміни в його 
діяльності залежно від очікуваних результатів. 
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ГЛАВА 3.5. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 

 

Гордієнко В.О. 
кандидат економічних наук, доцент 

Дніпропетровська державна фінансова академія 
 

Щороку місцевими бюджетами України затверджується значна кількість цільових 
програм. Формування такої програми передбачає застосування методології програмно-
цільового планування . ПЦМ вимагають наявності чітко сформульованої мети, конкретно 
поставлених завдань та формування оціночних показників, зокрема: продукту, витрат, 
ефективності і якості [6]. 

Але дослідження використання ПЦМ в Україні висвітило ряд істотних недоліків. 
Головні розпорядники коштів адаптують ПЦМ до традиційних  методів планування й 
управління. Перед формуванням програми не проводяться дослідження проблем, шляхів і 
послідовності їх вирішення, а кошти виділяються не на конкретну мету, а на певну 
структуру, яка вже використовує їх за своїм власним розсудом.  

Дослідження регіональних ЦП Дніпропетровської області виявило, що практично у 

http://www.sokolenko.com/clusters/47�
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всіх програмах забезпечена наявність тільки показника витрат, який формується від 
досягнутого рівня, спрямований на формальні заходи і системно не витікає з мети і завдань 
програми [3-5]. Інших оціночних показників в більшості ЦП просто немає. Такі програми 
досить складно контролювати, тому що не зрозуміло яким чином буде проведена оцінка 
досягнення мети програми? В такому разі, існує можливість спрямувати кошти не на 
реалізацію програми, а за іншим призначенням. Тому виникає необхідність використання 
дієвих методів щодо оцінки ефективності запровадження ЦП 

Оцінка ЦП – періодичний аналіз реалізації програми за оціночними показниками для 
визначення її ефективності в процесі досягнення мети. На основі аналізу здійснюється 
процес управління ЦП (рис. 1).  

 

 
 
 
 

 
           Вплив        

                                                 Інформація 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процес управління ЦП 
 

Оцінка ЦП надає можливість оцінити економічну та соціальну ефективність 
використання бюджетних коштів на її виконання  згідно визначеної мети і задач. Вона 
здійснюється за допомогою порівняння планових і фактичних показників її виконання, а 
також з урахуванням усіх факторів, які впливають на виконання програми. Основою для 
отримання інформації про показники виконання програми є: 

- паспорт бюджетної програми; 
- звітність Державного казначейства України; 
- фінансова звітність головного розпорядника бюджетних коштів; 
- звітність управління статистики; 
- результати опитувань, анкетування, контент аналізу преси. 
Процес оцінювання може включати аналіз причин запровадження програми, аналіз 

ходу реалізації досягнуті  результати. Оцінка програм дозволяє виконувати такі основні 
завдання: 

- оцінити відповідність існуючих програм пріоритетам державної політики; 
- виявити фактори, що вплинули на невиконання запланованих показників; 
- покращити структуру програми  при планування на наступний бюджетний 

період(уточнити задачі програми, показники тощо). Але слід наголосити що уточнення не 
можуть бути принциповими, бо вони є результатом конкурсу відповідальних виконавців ЦП; 

- підвищити відповідальність органів влади шляхом інформування громадськості 
про результати оцінки програм та ін. 

За результатами проведення оцінки ЦП можуть прийматися наступні управлінські 
рішення: 

- про продовження реалізації програми; 
- про покращення процесу її подальшої реалізації;  
- про призупинення процесу реалізації програми; 
- про припинення процесу реалізації програми та ін. 

СУБ’ЄКТ 
Головний розпорядник 

Відповідальний виконавець 

ОБ’ЄКТ 
Цільова програма(ЦП) 

Аналіз 
ЦП 
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Згідно зі статтею 7 Бюджетного кодексу України, одним із принципів побудови 
бюджетної системи є ефективність, яка означає що при складанні та виконанні бюджетів всі 
учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при 
залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату 
при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів [6]. 

Тому, зазначалось вище, економічна та соціальна ефективність програм 
(результативність) є основними критеріями для проведення оцінки. 

Економічна ефективність програм - це співвідношення обсягу наданих послуг до 
визначеної якості і затрат на їх надання.  

Соціальна ефективність програм – це ефективність програм із точки зору досягнення 
поставлених цілей, досягнення соціального ефекту від надання бюджетних послуг у 
розрахунку на одиницю витрат.  

Оцінка ефективності програм передбачає аналіз взаємозв`язку між ресурсами та 
досягнутою метою. Процес «ресурси - мета» в багатьох країнах, що застосовують елементи 
ПЦМ, називають «логікою програми». Схематично «логіка програми» наведена на рис. 2. 

 

РЕСУРСИ 
 
 

ЦП 
 
 

ПРОДУКТ 
 
 

МЕТА 
 

Рис. 2. Взаємозв`язок ресурси - мета («логіка програми») 
 

Аналіз ефективності виконання програм передбачає визначення можливостей та 
шляхів оптимізації та мінімізації витрат при збільшенні показника продукту. При цьому 
обов’язково постійно враховується якість наданих послуг (продукту). Ефективність 
вимірюється шляхом порівняння досягнутих показників з запланованими, що  відображують 
мету програми. 

 
            Результативність(якість) 

  
    Ефективність 
 
Задачі Ресурсів    Продукту    

                                               Мета  
       Показники               Показник 
                  якості  
          

Рис. 3. Взаємозв’язок між результативністю та ефективністю програми 
 

Додатковим показником  для проведення оцінки є своєчасність  виконання задач і в 
кінцевому рахунку мети ЦП.  Показник своєчасності –характеризує процес реалізації 
бюджетної програми з врахуванням встановлених термінів виконання задач. Тобто 
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порівнюються заплановані терміни виконання  задач, з фактичними. Причини відхилень по 
задачам аналізуються і детально описуються. 

        Таблиця 1 
Послідовність і зміст системи оцінки 

№ Етап Зміст 

1 Встановлення мети 
Визначення причин здійснення оцінки та мети якої потрібно 

досягти в результаті її проведення.  

2 Визначення об’єкту 
Встановлення параметрів, які необхідно оцінювати у програмі, 

створення робочої групи по її проведенню 

3 Розробка організаціонної структури 

Визначення: обсягу і структури необхідної інформації, 
індикаторів оцінки, методів і джерел отримання інформації, 
відповідальних, методів аналізу інформації, витрат часу та обсяг 
ресурсів, необхідний для проведення оцінки.  

4 Збір інформації 
Визначення методів збору інформації:  використання данних 

моніторингу, інтерв'ю, фокус-група, анкетування, опитування, 
структуроване спостереження.  

5 Аналіз інформації 

Отримання експертних висновків, які лягуть в основу прийняття 
управлінських рішень щодо майбутнього програми.  

Методи аналізу даних можна умовно розділити на кількісні і 
якісні: 

Кількісні методи використовуються для обробки даних 
моніторінгу на базі  MS Project Кількісні методи – це обробка зібраних 
кількісних даних за допомогою математичних операцій. Це є основою 
експертних висновків. Кількісний аналіз використовується для 
досягнення високого ступеня вірогідності при зіставленні схожих 
даних, а також для обробки великих обсягів інформації. 

Якісні методи – це аналіз даних, які отримані в результаті 
анкетування,інтерв’ю, спостереження, контент аналізу. Якісні 
дослідження зосереджені на соціальних программах. Найбільш 
розповсюджене узагальнення якісних методів – експертна оцінка 

Оцінка програм «вимірює» зміну ситуації, яка 
характеризується багатьма складними процесами. Тому при аналізі 
даних найчастіше комбінують кількісні та якісні методи. 

6 Звіт про оцінку 

Звіт включає: технічні параметри (мета, технічне завдання, 
структуруоцінки та ін.), інформація про стан реалізації програми; 
досягнення в порівнянні з плановими показниками; своєчасність 
виконання кожної із завдач програми та відповідність плановим 
показникам; фактори, які впливають на процес реалізації програми; 
результативність програми в цілому; можливості для внесення коректив 
в програму; шляхи розв’язання проблем; рекомендації щодо 
удосконалення програми та ін. 

Звіт повинен бути орієнтований на конкретну аудиторію – 
замовника оцінки програми, що буде використовувати звіт як 
інструмент для корегування програми, або з метою інформування 
споживачів послуг. Це визначає структуру і стилістику звіту. 
Наприклад, головним розпорядникам потрібна інформація про ключові 
показники, що характеризують хід реалізації програми. Звіти, 
підготовлені для населення, мають містити узагальнену інформацію, 
при чому акцент повинен бути зроблений на якісному результаті, 
порівняні його з визначеною метою програми, а також змінах, які 
відбулись за період її реалізації.  

7 Використання результатів оцінки 

Оцінка повинна бути орієнтована на використання отриманої 
інформації в практиці управління програмами і передбачати прийняття 
адміністративних рішень, наприклад щодо: продовження, припинення 
або призупинення програми; корегування елементів програми; 
необхідність більш широкого інформування громадськості; збільшення 
або зменшення видатків на програму; можливість зміни пріоритетів та 
ін. 

Результати остаточної оцінки мають виступати основою для 
розробки документів, що мають оприлюднюватись. Розповсюдження 
даних документів має бути регламентовано - необхідно затвердити 
порядок їх розповсюдження (формат і зміст, час підготовки і надання та 
таке інше) як для службового, так і для загального користування. 

 

Результативність (якість) і ефективність програми визначається за допомогою 
показників виконання програм.  
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Взаємозв’язок між результативністю (якістю) та ефективністю програм наведено на 
рис. 3.  

Оцінка може проводитись на різних етапах реалізації програми, але обов’язково  на 
початку і по завершенні.  

В залежності від мети проведення оцінки використовуються різні її типи (наприклад 
оцінка співвідношення витрат на програму і вигод, які отримують в результаті її реалізації; 
оцінка ефективності; оцінка впливу, який чинить програма та ін.). Слід зазначити що 
більшість програм мають соціально орієнтовану мету, тому їх оцінка здійснюється по впливу 
на соціальні показники. 

В залежності від суб’єктів, які здійснюють оцінку, вона може бути зовнішньою і 
внутрішньою. Зовнішню оцінку здійснюють незалежні фахівці, що не мають відношення до 
процесу реалізації програми (Рахункова палата, Державна фінансова інспекція і  Державне 
Казначейство). У зарубіжних країнах до процесу оцінки програм часто залучають незалежні 
аудиторські компанії). Внутрішню оцінку здійснюють безпосередні виконавці програми. 
Існують можливості поєднання зовнішньої та внутрішньої оцінки (комбінована оцінка). В 
такому випадку оцінка проводиться незалежними фахівцями за сприянням працівників 
установи-виконавця програми. Послідовність і зміст системи оцінки представлено у табл. 1. 

При оцінки  ефективності впровадження ЦП використовуються  такі основні   
методичні підходи: 

- з використанням інтегрального показника [2]; 
- з використанням відносного показника [9]; 
- з використанням системи показників [11]. 
Основою вибору показників у інтегральний є відповідність наступним вимогам: 
- відсутність дублювання. При дублюванні показників слід вибрати з найбільшим 

інформативним пріоритетом. Інформативність показника прямо пропорціональна значимості 
коефіцієнта варіації [7]; 

- відповідність  системі оцінки управління наступного, більш високого рівня (у 
результатах роботи системи повинна бути відображена робота її  підсистеми); 

- відображення результатов тільки  оцінюваної  системи; 
- періодчність і порядок розрахунків показників повинні відповідати  прйнятій  

статистичній звітності. 
Для розрахунків інтегральних показників повинні бути вирішені наступні задачи рис 

4. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Згортання показників у інтегральний критерій 
 

Розглянемо  ці підходи  більш детальніше. Підход з використанням інтегрального 
показника  -  це  «Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних 
програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів» [8]. В основу 
методики покладено - комплексний аналіз, використання бюджетних коштів та досягнутих 

1.Вибір показників 

2.Вибір методу згортання показників 

3.Приведення показників до одного масштабу 

4.Визначення вагомості показників

5.Згортання показників у інтегральний 
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результатів розпорядниками бюджетних коштів різних бюджетів у процесі реалізації 
однотипних бюджетних програм. Аналіз бюджетної програми базується на основі середніх 
індексів виконання результативних показників бюджетної програми. Для їх розрахунку 
використовуються показники ефективності та якості (разом по загальному та спеціальному 
фондах), що характеризують виконання бюджетної програми. Показники програми 
поділяються на стимулятори і де стимулятори: 

- стимулятори - це результативні показники, для яких перевиконання планових 
значень підвищує ефективність програми;  

- дестимулятори - це результативні показники, для яких перевиконання планових 
значень, навпаки, знижує ефективність програми.  

Ефективність бюджетної програми визначається на основі порівняння суми набраних 
балів за кожним з параметрів оцінки із вищезазначеною шкалою оцінки. 

Аналіз  відповідності методики загально прийнятій методології  згортання показників  
представлено у табл. 2. 

           Таблиця 2 
Відповідність методики загальноприйнятій методології згортання показників 
Вирішення 

задач 
інтегральної 

оцінки 

Методика аналізу. Розрахунки 
Відповідність методології 

згортання і ПЦМ 

1 Вибір 
показників 

Не здійснювався. Мова йде про показники 
ефективності і якості,  які не пояснюються 

Не відповідає методології 
згортання. Стосовно 
методології ПЦМ то як може 
бути декілька показників 
ефективності. У ПЦМ 
показник ефективності це 
відношення затрат на одиницю 
продукту  

2 Вибір 
методу 
згортання 
показників 

Кінцевий розрахунок загальної ефективності 
бюджетної програми складається із загальної суми 
набраних балів за кожним з параметрів оцінки: 

1)()( ІІІЕ якеф   

де: )(ефІ  - середній індекс виконання показників 

ефективності бюджетної програми; 

)( якІ  - середній індекс виконання показників 

якості бюджетної програми; 

1І - порівняння результативності бюджетної 
програми із показниками попередніх періодів. 

Не враховується вагомість 
показників, що буде приводити 
до необ’єктивної оцінки. 
Можливо отримати бажаний 
результат за рахунок 
другорядних показників 

3 Приведення 
показників 
до одного 
масштабу 

Здійснюється відношенням фактичних показників 
виконання програми (показників ефективності та якості) 
із запланованими на звітний бюджетний період та з 

відповідними показниками попередніх періодів за таким 
алгоритмом: 

а) для розрахунку середнього індексу 
виконання показників ефективності бюджетної програми 

використовуємо формулу: 
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- сума співвідношень фактичних 

та планових значень всіх показників ефективності, що 
входять до бюджетної програми; 

)(ефz  - кількість показників ефективності 

Відповідає методології 
згортання 



 38

бюджетної програми; 
б) для розрахунку середнього індексу виконання 

показників якості бюджетної програми використовуємо 
формулу: 

 100*: )(
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де: 
планяк

фактяк
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 - сумаспіввідношень фактичних 

та планових значень всіх 
показників якості, що входять до бюджетної програми; 

)( якz  кількість показників якості бюджетної 

програми; 
в) для порівняння результативності бюджетної 

програми із показниками попередніх періодів 
використовуємо формули: 

базеф

звітеф

І

І
I
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1 

 
де: звіт, баз - підрядкові індекси, що 

характеризують величини відповідно звітного та 
попереднього бюджетних періодів; 

)(ефІ  середній індекс виконання показників 

ефективності бюджетної програми розрахований за 
вищенаведеною формулою. 

4 

Визначення 
вагомості 
показників 

Не визначалась. Дивись метод згортання п. 2. 

Не відповідає методології 
згортання Не враховується 
вагомість показників, що буде 
приводити до необ’єктивної 
оцінки. Крім того можуть бути 
варіанти що протирічать 
здравому глузду 

5 Згортання 
показників у 
інтегральн- 
ий 

1.1. Шкала аналізу ефективності бюджетної 
програми складається з трьох ступенів: 

Ефективність бюджетної
програми

Кількість балів 
(пропонована 
шкала) 

Висока ефективність
програми

215 і більше балів 

Середня ефективність
програми

190-215 балів 

Низька ефективність
програми

менше 190 балів 

Ефективність бюджетної програми визначається 
на основі порівняння суми набраних балів за кожним з 
параметрів оцінки із вищезазначеною шкалою оцінки. 

Така шкала протирічить логіці 
ПЦМ. Через те, що у ПЦМ 
прийнято принцип досягнення 
мети, то при визначені 
планових показників за мету, 
інтегральна оцінка повинна 
сумарно(при системі 
розрахунку п2 бути 200балів) 

 

В Россії комплексну оцінку ефективності програм було розроблено професором С.А. 
Айвазяном [2]. В основу даної методики було покладено досвід Міжнародного інституту 
розвитку менеджменту (Швейцарія), роботи професора С.А. Айвазяна, методика Організації 
об'єднаних націй для розрахунку індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП) та інші, а за 
основу був взятий досвід Ленінградської області, де в управлінській практиці застосовується 
інтегральний показник рівня життя населення. Інтегральна оцінка  здійснюється за рахунок 
лінійного згортання. Інтегральний показник оцінки( К) представляє собою «зважену  суму» 
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часних показників,  в  яку кожен із  них ( Кi) входить з якістю  вагомістю (аi), відображуючи 
його значимість.  

К = а1 К1 + а2К2 +……… 
Для тих показників, які бажано щоб вони зростали вагомості беруться со знаком (+), 

зменшувати (-). 
Такий  підхід враховує вагомість  оціночних показників , але науково не  обґрунтовує 

вибір показників, величину і вагомість  планових показників і сам метод згортання . При 
цьому підході ми  переносимо свавілля  з однієї інстанції в іншу бо  можемо маневрувати з 
оцінкою за рахунок коефіцієнтів вагомості а1, а2..…. 

Існує і оцінка коли ефективність виконання бюджетної програми (Ер) розглядається як 
відношення ефекту отриманого в кінцевому результаті, до витрат на його досягнення, що 
відображено у формулі [9]: 

Ер =F/S 
де  F – ефект напрямку розвитку; 
S – витрати на здійснення всіх заходів даного напряму розвитку. 
Формалізовано економічну доцільність комплексу заходів як забезпечення 

максимального ефекту в умовах обмеженого ресурсного забезпечення можна описати  
математичною моделлю, де максимізація ефекту F визначається формулою  

max*
1
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де:  xi – захід серед множини можливих N заходів; 
fi – ефект i-го заходу. 

Обмеження витрат формулою  RxSS i

n
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де: si- витрати на здійснення i-го заходу; 
R- рівень допустимого ресурсного забезпечення. 

Стосовно цього методичного підходу слід зазначити, що він не відповідає на основне 
питання – чи досягнута мета програми?  Крім того  в підході є проблема визначення fi – 
ефекту i-го заходу, тим паче  що  заходи в більшості програм , як правило, мають соціальну 
спрямованість.  

Для аналізу можливостей оцінки ЦП системою показників нами було проведено 
дослідження рекомендованих показників програми розвитку малого підприємництва (МП) у 
Дніпропетровській області на 2011-2012 рр. затверджених обласною  радою 30.12.2010 №47-
4/V. Затверджені показники представлені у табл. 3. 

Таблиця 3 
Показники якості програми розвитку МП 

Затверджені Рекомендовані 

Збільшення:  
1. Кількості малих підприємств на 3,0%; 
2. Чисельності працюючих на 2,8%; 
3. Фізичних осіб-підприємців на 1,0%; 
4. Частки прибуткових підприємств до 65,2%; 
5. Кількості об’єктів інфраструктури підтримки 
підприємництва в середньому на 1%; 
6. Чисельності висококваліфікованих фахівців серед суб’єктів 
господарювання; 
7. Прискорення розвитку підприємництва та підвищення його 
конкурентоздатності. 

1. Частка продукції МП в обсязі 
реалізованої регіоном продукції, % 

2. Рівень зайнятості населення, % 
3. Рівень безробіття, % 
4. Частка наукоємних підприємств 

у загальній кількості, % 
5. Частка підприємців, задоволених 
створеними умовами розвитку МП, % 

 

Аналізуючи затверджені показники а основі вимог, що були сформульовані у розділі 
6, можна стверджувати наступне: 

- показники  1-3, 5, 6 не відповідають вимогам до формулювання якісних показників; 
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-  показник (7) взагалі носить характер лозунгу; 
- статистичної звітності за показниками 5-7 взагалі не ведеться; 
- серед затверджених показників якісним є тільки частка прибуткових підприємств 

(%). Але цей показник, на наш погляд, не є об’єктивним, оскільки МП зацікавлене у 
зменшенні податку на прибуток. Аналізуючи статистичну звітність розвитку МП, можна 
бачити, що більшість із них є збитковими, тоді виникає питання – навіщо вони працюють? 

Рекомендовані показники  повністю відповідають вимогам ПЦМ до якісних 
показників і їх можна отримати з офіційної статистичної звітності. Але, використання 
рекомендованих показників, теж не завжди робить можливим здійснення об’єктивної оцінки 
ефективності досягнення мети програми, що є наслідком суттєвого коливання економічних і 
соціальних показників у часі. В такому разі висновок буде залежати від того, на мінімум чи 
максимум коливання якісного показника прийдеться оцінка. Прикладом є коливання 
якісного показника - частки продукції МП в обсязі реалізованої регіоном продукції (%) (табл. 
4). 

Таблиця 4 
Динаміка частки продукції МП в обсязі реалізованої регіоном продукції, % 

Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Зн
ач
ен
ня

 
по
ка
зн
ик
а 

3,7 3,9 4,1 4,5 3,5 3,2 15,6 15,2 13,2 14,1 11,5 

 

Аналізуючи наведену статистичну інформацію, можна констатувати значну зміну 
величини показника у 2006 році, що є наслідком набуття чинності Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької 
діяльності» від 18.09.08 № 523–VI. Значущість зміни показників було розраховано за 
допомогою – U-критерія Мана–Уітні. Критерій дозволяє оцінити розбіжності між двома 
малими вибірками, коли n1, n2 ≥ 3 або n1 = 2, n2 ≥ 5. Результати розрахунків U–критерія Мана–
Уітні за допомогою електронних таблиць EXCEL наведено в табл. 5. 

Таблиця 5 
Результати розрахунків U–критерія Мана–Уітні [1] 

№ 2000 - 2005 Ранг 1 2006 - 2010 Ранг 2 

1 3,7  3  15.6  11  

2 3,9  4  15.2  10  

3 4,1  5  13.2  8  

4 4,5  6  14.1  9  

5 3,5  2  11.5  7  

6 3,2  1      

Суми:   21   45 

 
Результат: UЕмп = 0. Емпіричне значення критерія UЕмп (0) знаходиться у зоні 

значущості, тому розбіжності у показниках суттєві і достовірні. 
Слід наголосити, що оцінити ефективність ЦП можливо зафіксувавши зміну 

статистичних показників – обсягів виконаних робіт, наданих послуг, реалізованої продукції у 
натуральному або вартісному вимірі. Таким чином здійснити більш точну оцінку програми 
можливо за допомогою встановлення зв’язку між показником на який ми впливали і 
кінцевим показником якості. Доказом цього припущення були побудовані економіко-
математичної моделі (ЕММ). ЕММ зв’язку якісного показника «частки продукції МП в 
обсязі реалізованої регіоном продукції (%)» та їх кількості(одиниць). Проблема вивчення 
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взаємозв’язків економічних показників є однією з найважливіших в економічному аналізі і 
може бути реалізована за допомогою електронних таблиць EXCEL. Використані дані для 
розрахунків наведено у табл. 6 [10]. 

Таблиця 6 
Дані для розрахунків 

Рік Кількість МП на 10 тис. населення, од. 
Частки продукції МП в обсязі 

реалізованої регіоном продукції (%) 

2000 37 3,7 

2001 43 3,9 

2002 48 4,1 

2003 53 4,5 

2004 54 3,5 

2005 56 3,2 

2006 68 15,6 

2007 72 15,2 

2008 69 13,2 

2009 71 14,1 

2010 56 11,5 
 

На основі наведених даних були побудовані дві ЕСМ, які характеризують зв'язок 
показників до і після зміни законодавства. Оцінку параметрів моделей представлено в табл. 
7. 

Таблиця 7 
До зміни законодавства Після зміни законодавства 

a1=-0,00946 a0=4,275572 
Sa1=0,030824 Sa0=1,509153 
R2=0,023016 S=0,506015 
F=0,094231 df=4 
Ssreg=0,024128 Ssresid=1,024205 

b1=0,203717 b0=0,230216 
Sb1=0,088798 Sb0=5,989225 
R2=0,636944 S=1,146836 
F=5,263182 df=3 
Ssreg=6,922305 Ssresid 3,945695  

 

Адекватність моделей було перевірено за допомогою критерію Фішера. Порівнюючи 
табличне значення критерію з фактично отриманим, можна констатувати, що моделі 
неадекватні (при допустимій помилці 0,05). Для першої моделі FТабл=7,7 > FФакт=0,09. Для 
другої моделі FТабл=10,12 > FФакт=5,2. Можна зробити висновок про відсутність зв’язку між 
показниками, а також про неефективність програм розвитку МП у Дніпропетровській 
області. 

Більш точно оцінити ефектиність ЦП можливо побудувавши – ЕСМ залежності 
витрат на цільову программу (за час її виконання) і показників якості за той же період.  
Тільки взаємозв’язок цих показників може відповісти на питання «Чи є ЦП дійсно 
ефективною, чи ні ?».  Взаємозв’язок може бути встановлен за допомогою електронних 
таблиць EXCELХ. 

В якості приклада оцінки ефективності була взята цільова програма «Питна вода міста 
Новомосковська»  за 2007-2011 роки. Показником якості , на який  повинні впливати видатки 
на  виконання програми, є здоров’я населення міста, яке статистично досліджується. До 
таких показників відноситься чисельність захворюваності населення на різні хвороби, 
наслідком появи яких є неякісна питна вода  (наприклад кишкові інфекції, алергічні реакції 
тощо).  

Дані про фінансування програми, обсяг її виконання та кількісні показники 
захворюваності наведено в табл. 8. 
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Таблиця 8 
Обсяг видатків бюджету на фінансування програми « Питна вода » та захворюваність 

населення міста на кишкові інфекції  

Рік 
Обсяг видатків бюджету міста Новомосковська на 

фінансування програми «Питна вода», грн. 
Захворюваність населення на кишкові 

інфекції  (на 10 тис. чол.) 

2007 17845,5 35 

2008 17880 32 

2009 649174,56 22 

2010 52956,8 19 

2011 55000 25 

На основі наведених даних спостережень побудуємо лінійну регресійну модель, яка 
встановлює  залежність  захворюваності населення на кишкові інфекції від  видатків 
бюджету міста Новомосковська на фінансування програми «Питна вода». 

Залежність захворюваності населення на кишкові інфекції від  виконання  
фінансування  програми «Питна вода» у 2007-2011 роках наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Залежність захворюваності населення на кишкові інфекції від    фінансування  

програми « Питна вода» у 2007-2011 роках 
 

Таким чином,  перевірка ефективності впровадження програми  показала, що  її 
впливу на захворюваність населення міста Новомосковська не виявлено (R2= 0,19). Можна 
зробити висновок про неефективність витрачених коштів Новомосковською міською радою  
Дніпропетровської області. 

Таблиця 9 
Дані для розрахунків 

Видатки на ЦП,  
млн. грн. 

Кількість хворих на туберкульоз і СНІД,на 100 тис. 
населення. 

Смертність від туберкульозу і СНІДу, на 100 
тис. населення 

47,9 96 27,8 

41,5 98,1 28,9 

44,3 97,1 28,6 

39,2 96,2 28,3 

38,4 95,2 28 

37,4 94 27,7 

 
Одним із можливих  варіантів запропонованого методу який дозволяє оцінити 

результати впровадження цільової програми є побудова ЕММ залежності показника якості 
від показника ресурсів. Основним показником якості у ЦП є – кількість випадків 
захворювання і смертності від туберкульозу і СНІДу. Показником ресурсів є витрати на 
виконання ЦП протидії поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб у 
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Дніпропетровській області. Гіпотеза  яка перевіряється – кошти на виконання програми 
витрачаються ефективно у разі тісного позитивного зв’язку між витратами на програму і 
захворюваністю і смертністю від туберкульозу і СНІДу. Проблема вивчення взаємозв’язків 
економічних показників є однією з найважливіших в економічному аналізі і може бути 
реалізована за допомогою електронних таблиць EXCEL. Використані дані для розрахунків 
наведено у табл.  9.   

На основі наведених даних були побудовані дві ЕСМ, які характеризують зв'язок 
показників(рис. 5- 6). 

 
Рис. 5. Залежність захворюваності від видатків на ЦП 

 
Рис. 6. Залежність смертності хворих від видатків на ЦП 

 
Оцінку параметрів моделей представлено в табл. 10. 

Таблиця 10 
Модель 1 Модель 2 

a1=0,1656 a0=89,23 
Sa1=0,16 Sa0=6,57 
R2=0,215 S=1,42 
F=1,099 df=4 

Ssreg=2,207 Ssresid=8,033  

b1=0,0125 b0=27,69 
Sb1=0,058 Sb0=2,43 
R2=0,011 S=0,52 
F=0,0458 df=4 

Ssreg=0,013 Ssresid=1,095  
 

Адекватність моделей було перевірено за допомогою критерію Фішера. Порівнюючи 
табличне значення критерію з фактично отриманим, можна констатувати, що моделі 
неадекватні (при допустимій помилці 0,05). Для першої моделі FТабл=2,78>FФакт=1,099. Для 
другої моделі FТабл=2,78 >FФакт=0,046 Можна зробити висновок про відсутність зв’язку між 
показниками, а також про неефективність ЦП протидії поширенню інфекційних соціально-
небезпечних хвороб у Дніпропетровській області. Головним чином це можливо пояснити 
дуже низьким рівнем фінансування ЦП. 

Отриманий на основі побудованої економіко математичної моделі висновок  
підтверджується аудитом вищеназваної ЦП. Аудитом проведеним фінансовою інспекцією 
Дніпропетровської області встановлено, що ЦП не досягла своєї мети: захворюваність на 
туберкульоз і СНІД не вдалося не лише подолати, а навіть стабілізувати [3-5]. У результаті 
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проведеного аудиту   було встановлено - основними проблемами, що не дають можливості 
скоротити кількість хворих та зменшити їх смертність, залишаються несвоєчасне виявлення 
захворювання, відсутність комплексної системи профілактики, стабільної диспансеризації 
населення, хоча наукові дослідження підтвердили – інфекційні соціально-небезпечні хвороби 
піддається повному виліковуванню, але за умови своєчасного виявлення та правильного 
лікування. Таким же чином  було подолано епідемію туберкульозу в Радянському Союзі  у 
перед - та повоєнні роки. Обов'язкова повсюдна диспансеризація дала можливість виявляти 
туберкульоз на ранніх стадіях. Така стратегія дала можливість за відносно короткий час 
локалізувати епідемію та зменшити показники захворюваності навіть за умови обмеженості 
коштів.  

Аналізуючи методи оцінки цільових програм вважаємо що основним показником є 
показник якості, тільки він є тим індикатором який відповідає на питання – чи досягнута 
мета? Але навіть таким чином(використовуючи показник якості)  не завжди  можна  
об’єктивно оцінити ефективність витрат на досягнення  мети програми, що є наслідком  
суттєвого коливання економічних і соціальних показників у часі. В такому разі висновок  
буде залежати від того, на мінімум чи максимум  коливання  якісного показника прийдеться 
Більш точно оцінити ефективність витрат можливо побудувавши економіко- статистичну 
модель(ЕСМ) залежності витрат на цільову програму (за час її виконання) і показників якості 
за той же період. Проблема  вивчення взаємозв’язків економічних показників є однією з 
найважливіших у економічному аналізі і може бути реалізована за допомогою електронних 
таблиць EXCEL (6.5).  
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ГЛАВА 3.6. ПІДТРИМКА І РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ЯК СПЕЦИФІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧОГО ЧИННИКА РЕГІОНУ 
 

Григораш О.В. 
аспірантка 

Дніпропетровська державна фінансова академія 
 

У країнах з розвинутою ринковою економікою мале підприємництво забезпечує 
робочими місцями 50 % населення працездатного віку (у Японії до 80 %) та здійснює вклад у 
ВВП у розмірі 50%. Мале підприємництво (МП) в Україні уже досягло європейського рівня 
за кількісними показниками, але за якісними поки що не розкрило свого потенціалу, тому 
потребує активного і системного підходу до розвитку. 

Рівень розвитку малого підприємництва Дніпропетровської області у порівнянні з 
іншими областями України за критерієм кількості наведено на  рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості малих підприємств України за регіонами у 2010-2012 рр. 

Складено автором за даними [3] 
 

Найбільша кількість МП сконцентрована у Донецькій області. Аналізована 
Дніпропетровська область посідає друге місце. У числі лідерів протягом 2010-2012 рр. також 
перебувають Харківська та Одеська області. 

Характерною рисою названих регіонів є переважаюча частка промисловості у 
структурі виробництва. Найменша кількість МП функціонує у Чернівецькій області. Отже, 
географія концентрації малих підприємств тяжіє до сходу країни – промислових регіонів.  

З позиції регіонального розвитку мале підприємництво виступає не тільки 
універсальним роботодавцем, постачальником товарів і послуг вузької спеціалізації та 
індикатором будь-яких коливань у кон’юнктурі ринку, але і потужним механізмом 
доходності місцевих бюджетів. 

Основним фінансовим інструментом, що регулює взаємовідносини малого бізнесу з 
державою, залишається його оподаткування. Суттєвою складовою доходів місцевих органів 
влади повинні бути власні доходи, в тому числі місцеві податки і збори, оскільки саме вони 
покликані забезпечувати самостійність бюджетів, що обслуговують місцеве самоврядування. 
Формування дохідної частини місцевих бюджетів в сьогоднішніх умовах відбувається у 
складних умовах, зумовлених фінансово-економічним та політичними чинниками. 

Перш ніж перейти до розгляду податкового впливу підприємництва на доходну 
частину бюджету, перевіримо наявність зв’язку малого підприємництва з надходженнями 
області. У якості результативних показників оберемо обсяг реалізованої малими 
підприємствами продукції та доходи зведеного бюджету Дніпропетровської області (рис. 2). 
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Дійсно, спостерігаємо прямий тісний зв'язок між обсягом реалізованої МП продукції 
та доходами області (Модель адекватна даним спостережень: (Fемп = 322,2 > Fкр = 7,7), тобто 
із розвитком малого підприємництва прямо пропорційно збільшується і доходна частини 
області. Тобто розвиток малого підприємництва буде сприяти збільшенню доходної частини 
регіону. 

 

Рис. 2. Аналіз зв’язку між обсягом реалізованої МП продукції та доходами 
Дніпропетровської області 

Розраховано автором за даними [2; 4] 
 

Мале підприємництво значною мірою впливає на зростання доходної частини 
бюджету області. За даними Головного управління міністерства доходів і зборів у 
Дніпропетровській області, у 2010 р. частка надходжень коштів від діяльності малого 
підприємництва до бюджету області становила 15,9% від юридичних осіб та 46,5% від 
фізичних осіб.  

 
Рис. 3. Надходження єдиного податку до бюджету Дніпропетровської області  

у 2007-2012 рр. 
Складено автором за даними [4] 

 

Із набуттям чинності Податкового кодексу і нової редакції Бюджетного кодексу у 
2011 р. частка надходжень від юридичних осіб збільшилася з до 22,5%, натомість 
надходження від фізичних осіб за масовою часткою скоротилися до 44%. У 2012 р. сума 
надходжень від юридичних і фізичних осіб-підприємців зростає в абсолютному виразі, але їх 
питома вага у доходах бюджету області незначно скорочується і становить 21,1% та 38,7% 
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відповідно. Найбільш яскраво доходність місцевого бюджету за рахунок діяльності малого 
підприємництва демонструє єдиний податок, оскільки він може бути сплачений лише 
суб’єктами малого бізнесу. 

Єдиний податок – це основний підприємницький податок, який сплачують суб’єкти 
господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. У 2012 році єдиний  
податок прирівняний до місцевих податків і зборів, у повному обсязі залишається на 
місцевому рівні  і зараховується до бюджету розвитку. Відтак необхідно розглянути, який 
ефект справило включення єдиного податку до складу місцевих бюджетів (рис. 3). 

Співвідношення єдиного податку та інших податків і зборів показує зростання 
надходжень єдиного податку, у 2012 р. загальна сума надходжень єдиного податку з 
юридичних і фізичних осіб перевищила надходження інших податків і зборів у 8,5 разів, що 
ще раз підкреслює фіскальне значення податку у власних доходах області. 

Збільшення надходжень від платників, що знаходяться на спрощеній системі, - 
безумовно більш значна мотивація, ніж збільшення надходжень податку на прибуток, що 
вже певний час зараховується виключно до державного бюджету.  

У зв’язку із внесенням змін до системи спрощеного оподаткування щодо поглиблення 
диференціації груп, значна кількість платників приєднується до спрощеної системи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Надходження єдиного податку до бюджету Дніпропетровської області у 2006-2012 рр. 

Відхилення 
2012/2011 Показники 2006 2007 2008 2010 2011 2012 

Абс. Відн. 

Кількість платників ЄП 
(юридичні особи), од. 

9 270 9 784 9 821 11 102 9 658 10 078 420 4,2 

Єдиний податок на 
підприємницьку 
діяльність з юридичних 
осіб, млн. грн. 

44,0 47,1 51,6 47,2 52,2 76,6 24,4 31,9 

Кількість платників ЄП 
(ФОП), од. 

56 141 64 244 68 871 75 460 63 863 80 027 16 164 20,2 

Єдиний податок на 
підприємницьку 
діяльність з фізичних 
осіб, млн. грн. 

50,6 61,0 79,3 82,6 71,1 231,8 160,7 69,3 

Розраховано автором за даними [2; 4] 
 

Протягом 2012 р. кількість платників єдиного податку – юридичних осіб зростає на 
420 од. (4,2%), кількість фізичних осіб – платників – на 16 164 (20%). 

При цьому надходження єдиного податку до бюджету області від юридичних осіб 
зростає на 24,4 млн. грн. (31,9%), фізичні особи збільшили доходи області на 160,7 млн. грн. 
(69,3%). 

Цьому сприяло: по-перше, підвищення граничних норм річного доходу, по-друге, 
збереження права реєструватися (або не реєструватися) платником ПДВ, по-третє зняття 
обмежень для шостої групи щодо кількості найманих працівників. 

Можна констатувати, що спрощена система уже виконує функцію державної 
підтримки і розвитку підприємництва, крім того внесені до законодавства зміни позитивно 
вплинули на підвищення доходності місцевих бюджетів, зокрема Дніпропетровської області. 

Підвищення ефективності діяльності малого підприємництва виступає необхідною 
складовою формування організаційно-економічного механізму розвитку регіону. Державна 
підтримка має здійснюватися окремо для малих підприємств, спрямованих на надання послуг, та 
на матеріальне виробництво. 

Спираючись на дослідження Виклюк М.І. [1] щодо галузевого аспекту вибору системи 
оподаткування, та на основі аналізу результатів діяльності малих підприємств до оподаткування, 
було визначено, що спрощена система є вигідною для галузей, що спрямовані на надання 
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послуг, загальна – для виробничих. Відтак, малі підприємства невиробничої сфери уже 
отримують дієву підтримку у вигляді спрощеної системи оподаткування, натомість малі 
виробничі підприємства працюють на загальних умовах. 

 
Рис. 4. Надходження єдиного податку до бюджету Дніпропетровської області  

у 2006-2012 рр. 
 

Ця теза підтверджується шляхом аналізу структури платників єдиного податку за 
групами видів економічної діяльності (рис. 5). 

Сфери матеріального виробництва тяжіють до застосування загальної системи 
оподаткування, спрощену використовують лише близько 20% платників єдиного податку. 
Тобто по суті спрощена система зручна для невиробничих сфер (надання послуг, торгівля і 
громадське харчування) – 71,8% платників. Із чого можна зробити висновок, що 
нематеріальна сфера уже має підтримку з боку держави у вигляді спрощеної системи 
оподаткування. 

 
Рис. 5. Структура платників єдиного податку – юридичних осіб у 2012 рр. 
Складено автором за даними Головного управління міністерства доходів і зборів у Дніпропетровській 

області 
 

Спрощена система по своїй суті є стимулом для підприємств, що розпочинають свою 
діяльність на українському ринку, але для розвитку підприємств і нарощування обсягів 



 49

діяльності вона виступає стримуючим фактором. 
Отже, спрощена система оподаткування – це потужний стимул державної підтримки 

для створених підприємств як можливість максимально спростити документообіг і не 
наймати на роботу професійного бухгалтера – знавця податкового і бухгалтерського обліку. 
Але наразі параметри перебування на спрощеній системі не заохочують підприємства до 
росту. 

Застосування спрощеної системи передбачає фіксований обсяг річного доходу у 
розмірі 5 млн. грн. та 20 млн. грн. для четвертої та шостої груп відповідно. Підприємство, 
спрямоване на довготривалу діяльність, має на меті розвиток і зростання обсягів 
виробництва, а значить і доходу. Отже, критерії для стимулювання діяльності обертаються у 
важелі гальмування розвитку.  

З метою стимулювання нарощування обсягів виробництва необхідно змінити граничні 
обсяги річного доходу з фіксованих на такі, що пов’язані із зовнішніми орієнтирами.  

Найбільш доречним і обґрунтованим рішенням є збільшення граничної межі 
застосування єдиного податку пропорційно до росту індексу інфляції, навіть враховуючи, що 
офіційний показник цього індексу рідко відповідає його реальному значенню. 

Слід зазначити, що перегляд граничних сум доходу для 1 і 2 груп не є доцільним. 
Дійсно, у них зайнято близько половини платників, але їх діяльність є неконтрольованою і 
перебування у цих групах є формою державної підтримки на перших етапах створення 
бізнесу. Далі підприємець має розвиватися і автоматично переходити у третю (фізична 
особа) або четверту групу (юридична особа), граничний обсяг яких має переглядатися з 
певною періодичністю раз на три роки.  

З метою підтримки малих підприємств, у структурі операційних витрат яких 
переважають матеріальні витрати (виробничі підприємства), виникає необхідність 
запровадження диференційованих ставок податку на прибуток. Для того, щоб урівноважити 
можливості підприємств, що віддають перевагу сплаті єдиного податку, та підприємств, які 
застосовують загальну систему, слід запровадити певні преференції для тих галузей, де існує 
зв’язок між кількісним показником (кількістю працюючих підприємств) та якісним (часткою 
реалізованої продукції). 

Спочатку визначимо галузі, у структурі операційних витрат яких переважають 
матеріальні (табл. 2). 

Надання податкових пільг має бути економічно і математично обґрунтованим. 
Шляхом застосування кореляційно-регресійного аналізу було визначено, що суттєвого 
зв’язку між кількістю МП та часткою реалізованої ними продукції у галузі сільського 
господарства немає (коефіцієнт множинної детермінації 0,02). Надання пільг цій галузі 
означатиме додаткове залучення підприємств до започаткування у цій галузі, але при цьому 
відсутність видимих результатів. Крім того, державна підтримка аграрних підприємств (в 
тому числі малих аграрних підприємств) уже широко застосовується, в тому числі за 
допомогою фіксованого сільськогосподарського податку. 

Таблиця 2 
Частка матеріальних витрат за видами економічної діяльності 

Частка матеріальних витрат 
більше 50%  

Частка матеріальних витрат більше 
30% 

Частка матеріальних витрат 
менше 30% 

1. Будівництво 
2. Промисловість 
3. Cільське, лісове та рибне 
господарство 

1. Тимчасове розміщування й 
організація харчування 
2. Транспорт, складське 
господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність 

Інші галузі 

Складено автором за [1] 
 

Галузь будівництва демонструє зв’язок між кількісним і якісним показником, але 
незначний (R2 = 0,25). Тому ця сфера є перспективною для розвитку, але підтримка має 
надаватися не галузі в цілому, а певним підприємствам і на конкретні цілі. 

Зв'язок між кількісним і якісним показником у промисловості є зворотним, але галузь 
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включає види промислової діяльності. Шляхом кореляційного аналізу на основі даних [5] 
було виявлено види промислової діяльності, де існує зв'язок між кількістю МП та часткою 
реалізованої ними продукції. З урахуванням змін у класифікації видів економічної 
діяльності, можна визначити галузі, яким сьогодні має надаватися державна підтримка: 
текстильне виробництво; виробництво одягу; виробництво електронного, електричного та 
оптичного устаткування; виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; 
виробництво інших транспортних засобів. 

Така підтримка полягає у запровадженні ставки податку на прибуток нижчої за 
основну для тих МП, де обсяг річного доходу не перевищує встановлений максимум для 
платників єдиного податку (20 млн. грн.) з урахуванням коефіцієнта коригування. 

Така спеціальна ставка буде запроваджена лише для МП визначених галузей, оскільки 
вони гарантовано є діючими і зниження ставки незначно зменшить надходження до 
бюджету, але збільшить його в абсолютному виразі за рахунок зростаючої кількості 
підприємств. 

Крім того, створення спеціальних податкових умов дозолить не тільки заохотити 
підприємців до роботи у сфері матеріального виробництва, але і сприятиме підтримці 
національного виробника регіону та імпортозаміщенню. 

Таким чином, стимулювання виробничих видів діяльності сприятиме економічному 
розвитку та збільшенню податкових надходжень за рахунок збільшення масштабів 
діяльності. Податок на прибуток, що надходить від таких підприємств має залишатися на 
місцевому рівні. 

Отже, розвиток регіону має здійснюватися шляхом підвищення ефективності малого 
підприємництва як головного роботодавця, постачальника товарів і послуг, індикатора змін у 
кон’юнктурі ринку та чинника доходності місцевих бюджетів. 
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В сучасних умовах при трактуванні категорії «конкурентоспроможність регіону» 
більшість науковців роблять акцент на ефективному використанні ресурсів регіону з метою 
забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції та зростання рівня людського 
потенціалу. Одним із головних факторів забезпечення конкурентоспроможності в сучасній 
економіці став фактор формування та підтримки стійких господарських зв’язків і ділових 
стосунків з постачальниками, споживачами та посередницькими організаціями шляхом 
створення стійких форм інтегрованих структур. 

На думку деяких вчених [1, 2], формування інтегрованих структур пов’язане з 
реалізацією певного ряду переваг, головними серед яких є: економія за рахунок масштабів 
комбінованих операцій; економія на внутрішньому контролі та координуванні за рахунок 

http://www.ukrstat.gov.ua/�
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суміжного розташування інтегрованих одиниць; економія на інформації та інформаційному 
забезпеченні; економія на ринкових операціях; економія за рахунок організації стабільних 
відносин. 

Окрім того, формування інтегрованих структур, як визначається у [3], здатне 
забезпечити: 

  зростання рівня передбачуваності майбутньої ситуації за рахунок налагодження 
високого рівня довіри між учасниками об’єднання; 

 підвищення інноваційного потенціалу учасників об’єднання за рахунок 
нагромадження персонального досвіду та взаємного обміну знаннями; 

 розширення можливостей бізнесу за рахунок інтенсивного інформаційного 
обміну, що сприятиме отриманню доступу до нових технологій, розширенню ринків збуту 
продукції, прискореному впровадженню інновацій та взаємному розподілу інноваційних 
ризиків між всіма учасниками об’єднання; 

 посилення сприйнятливості до інновацій та орієнтацію діяльності виключно на 
потреби ринку тощо. 

Таким чином, в якості основного заходу активізації процесів зростання в 
машинобудівному комплексі України пропонується розглядати формування промислово-
логістичної системи, як системи акумулювання та інтелектуалізації вітчизняного 
промислового виробництва машинобудівної продукції. 

Саме тому, під промислово-логістичною системою (надалі ПЛС) розуміємо 
сукупність підсистем, зв’язки між якими засновані на інформаційно-інноваційній основі, 
тобто на активному використанні інформації про найновітніші досягнення НТП та втілення 
його результатів в продукцію вітчизняного машинобудівного виробництва, що 
забезпечуватиме формування принципів економічного розвитку та зростання рівня 
конкурентостійкості підприємств машинобудування. 

Методологія формування ПЛС полягає у поетапному обґрунтуванні рішень щодо її 
значення в забезпеченні конкурентостійкості машинобудівного комплексу України шляхом 
переходу до якісно нових умов функціонування підприємств – учасників ПЛС. Відповідно 
до цього функціонування запропонованої ПЛС необхідно розглядати на регіональному 
рівні, що обумовлено територіальним розташуванням підприємств у межах одного регіону, 
наявністю спільних проблем в машинобудівному комплексі, орієнтацією на потреби одного 
ринку, а також цілим комплексом переваг, пов’язаних з досягненням критичної маси 
капіталу для проникнення на ринок, отриманням ефекту масштабу, нейтралізацією 
закордонних конкурентів, доступом до збутової мережі або сегментів споживачів.  

Подальше дослідження вимагає встановлення особливостей формування кожної 
підсистеми ПЛС в машинобудуванні України та з’ясування їх значення в процесах 
забезпечення конкурентостійкості промислових підприємств машинобудування.  

Основу ПЛС машинобудівного комплексу сформують виробнича та інноваційна 
підсистеми. Виробнича підсистема представлена безпосередньо підприємствами загального 
машинобудування, яке включає транспортне машинобудування, сільськогосподарське, 
виробництво технологічного устаткування для різних галузей промисловості (крім легкої та 
харчової). Окрім того, до складу виробничої підсистеми буде включено підприємства, які 
здійснюють ремонт та виробництво обладнання, виготовлення комплектуючих для станків та 
агрегатів. Серед основних проблем, які негативно впливають на рівень 
конкурентоспроможності продукції виробництва даних підприємств, є високий рівень 
собівартості та низький рівень інноваційності продукції, під впливом чого підприємства не 
спроможні вести конкурентну боротьбу з провідними закордонними виробниками та 
втрачають здавна освоєні ринки збуту.  

Інноваційна підсистема ПЛС розглядається як сукупність підприємств та 
організацій, діяльність яких спрямована на створення, відтворення, збереження та 
перетворення знань в техніко-технологічні розробки, спроможні забезпечити стійкий 
економічний розвиток машинобудування на основі інновацій. Основним елементом 
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інноваційної підсистеми ПЛС визначається промислово-логістичний центр. Окрім того, до 
складу інноваційної підсистеми ПЛС будуть входити підприємства, які належать до 
науково-дослідної сфери країни, а саме: державні проектно-дослідні інститути, державні 
проектно-конструкторські технологічні бюро, державні науково-дослідні центри тощо.  

Серед основних задач інноваційної підсистеми ПЛС можна виділити: 
 проведення НДДКР по розробці ідей нововведень, проведенню лабораторних 

досліджень, виготовленню лабораторних зразків нової продукції, видів нової техніки, нових 
конструкцій; 

 добір нових видів сировини, матеріалів для виготовлення нових видів продукції; 
 розробка технологічного процесу виготовлення нової продукції; 
 розробка і впровадження нових організаційно-управлінських рішень, націлених на 

реалізацію нововведення; 
 дослідження, розробка і придбання необхідних інформаційних ресурсів та 

інформаційного забезпечення, що супроводжують всі процеси взаємодії в межах ПЛС; 
 підготовка, навчання, перекваліфікація персоналу, необхідного для здійснення 

НДДКР та здійснення інновацій; 
 організація і проведення маркетингових досліджень з просування інновацій; 
 координація наукових досліджень та розробок; 
 тиражування інноваційних розробок тощо. 
Транспортна підсистема ПЛС об’єднує діяльність всіх видів транспорту, які 

забезпечують перевезення на основі логістичних принципів та виконання наступного кола 
завдань: 

 забезпечення своєчасного постачання сировини, матеріалів, комплектуючих, 
запасних частин, в обсягах необхідних для безперервного функціонування виробничого 
процесу; 

 транспортування готової продукції; 
 налагодження співпраці між різними виробничими комплексами національної 

економіки, підтримка тісного взаємозв’язку між окремими підприємствами; 
 залучення різних видів транспорту до процесів інноваційного розвитку та 

зростання рівня конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівних підприємств. 
Інформаційна підсистема ПЛС здійснює підтримку взаємозв’язку між всіма 

учасниками системи та забезпечує їх необхідним обсягом інформації для нормального 
протікання всіх процесів в середині системи. Інформаційна підсистема буде представлена 
сукупністю підприємств та організацій, які спеціалізуються на наданні інформаційних 
послуг. Окрім того, до складу даної підсистеми будуть входити інформаційні мережі з 
обробки, зберігання та передачі даних. Основне коло завдань даної підсистеми можна 
представити таким чином, як: 

 обмін інформацією між учасниками ПЛС та її зовнішнім середовищем; 
 вивчення зовнішніх та внутрішніх джерел інформації; 
 формування системи інформаційних ресурсів – баз даних та інших ресурсів, які 

мають відношення до інноваційної та виробничої діяльності підприємств машинобудування; 
 впровадження прогресивних методів і технічних засобів функціонування систем 

інформаційного забезпечення на підприємствах учасниках ПЛС; 
 створення уніфікованого інтерфейсу доступу до різних джерел даних та спільне 

використання інформаційних баз інноваційних порталів усіма учасниками ПЛС. 
Ресурсна підсистема ПЛС покликана вирішувати завдання в області забезпечення 

учасників промислово-логістичного об’єднання матеріальними, фінансовими, трудовими та 
техніко-технологічними ресурсами. Відповідно до цього вона складається, в свою чергу, з 
наступних елементів: підсистема матеріального забезпечення, підсистема фінансового 
забезпечення, підсистема кадрового забезпечення, сервісна підсистема та підсистема 
забезпечення техніко-технологічними ресурсами. 
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Підсистема матеріального забезпечення вирішує питання своєчасного та 
оптимального забезпечення всіх процесів в межах ПЛС необхідними матеріальними 
ресурсами відповідної комплектності і якості. Одними із основних учасників підсистеми 
матеріального забезпечення ПЛС розглядаються підприємства металургійного комплексу 
України, включення яких в ПЛС дозволить отримати міжгалузевий економічний ефект. Адже 
на сьогодні підприємства металургії, як і більшість підприємств промисловості, неспроможні 
конкурувати з закордонним металургійним виробництвом, а тому зацікавлені в збуті власної 
продукції в межах України. 

Підсистема фінансового забезпечення представлена сукупністю інститутів, що 
забезпечать необхідні фінансові умови для нормального функціонування відтворювального 
процесу й розвитку ПЛС. Вона включає діяльність комерційних банків, інвестиційних 
фондів, страхових компаній, місцеві бюджети через залучення частини фінансових потоків, 
що призначені для розвитку машинобудування.  

В основі функціонування підсистеми кадрового забезпечення знаходиться процес 
планування потреби учасників ПЛС в персоналі, який визначається стратегією розвитку та 
зростання конкурентостійкості підприємств машинобудування. В процесі розвитку 
підсистема кадрового забезпечення передбачає виконання ряду основних завдань, 
пов’язаних з: а) реалізацією єдиної кадрової політики відносно всіх категорій працівників 
підприємств машинобудівного комплексу, а також підприємств – учасників ПЛС; б) 
плануванням та прогнозуванням персоналу шляхом визначення його потреби, розробки 
вимог (формування якісних характеристик персоналу: здібностей, мотивацій і властивостей), 
розрахунку планових витрат на залучення і подальше використання висококваліфікованого 
персоналу, вибору шляхів покриття потреби в персоналі; в) розробкою мотиваційних 
чинників та створенням гідних умов праці для всіх працівників підприємств – учасників 
ПЛС; г) розробкою ефективної системи навчання, підготовки та перепідготовки 
працівників, створенням дієвої системи їх просування кар’єрними сходами; д) 
формуванням нових кадрових структур та механізмів управління персоналом. 

Підсистема сервісного забезпечення займається проблемами організації всіх 
процесів в межах ПЛС. Її основними елементами визначено об’єкти логістичної 
інфраструктури, до числа яких належать транспортні, складські, термінальні комплекси, які 
здійснюють управління товарними потоками в межах ПЛС. 

Підсистема забезпечення техніко-технологічними ресурсами передбачає своєчасне 
забезпечення всіх учасників ПЛС новітніми техніко-технологічними розробками у вигляді 
новітнього обладнання, машин, устаткування, інструменту тощо, взаємодіючи одночасно з 
фінансовою, інформаційною, виробничою та інноваційною підсистемами ПЛС. Її основне 
завдання – забезпечити технологічне оснащення машинобудування на рівні 
високорозвинутих країн.  

Управлінська підсистема ПЛС представлена спільною діяльністю великої групи 
ієрархічно взаємопов'язаних керівників, що управляють та координують діяльність всіх 
підсистем даної системи, формування управлінської підсистеми ПЛС може відбуватися 
шляхом створення Ради директорів з числа керівників машинобудівних підприємств, що 
входять до ПЛС. 

Формування ПЛС в межах окремого економічного регіону обумовлює появу 
специфічних факторів конкурентоспроможності як окремих підприємств - учасників даної 
системи, так і регіону в цілому. 

Вплив ПЛС на конкурентостійкість підприємств машинобудування можна розглядати 
за наступними напрямками:  

1) ПЛС створює можливості для забезпечення інноваційного розвитку підприємств 
машинобудування, оскільки: 

по-перше, створює базис для активізації інноваційної діяльності в машинобудівному 
виробництві за рахунок формування ефективних каналів співробітництва та взаємодії 
потенційних учасників і ресурсів в процесі створення нових ідей та впровадження у 
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виробництво високотехнологічної продукції; 
по-друге, забезпечує поєднання інтелектуального капіталу машинобудівних 

підприємств, що сприятиме генеруванню потоку нових знань та розширенню виробничих 
можливостей машинобудівного комплексу; 

по-третє, за рахунок формування єдиного інформаційного простору створює 
можливість для аналізу і прогнозування тенденцій світового технологічного розвитку та змін 
ринкової кон’юнктури; 

по-четверте, створює умови для перерозподілу та зниження рівня інноваційних 
ризиків за рахунок зростання рівня спеціалізації підприємств - учасників ПЛС та 
неподільності процесу розробки інновацій; 

2) створенням ПЛС засад для зростання рівня ефективності та продуктивності 
підприємств машинобудування за рахунок: 

по-перше, реалізації ефекту масштабу та поєднання бізнес-процесів в межах ПЛС; 
по-друге, використання в процесі виробництва сировини, матеріалів, комплектуючих 

більш високого рівня якості; 
по-третє, мобілізації фінансових ресурсів, що дозволить підприємствам–учасникам 

ПЛС забезпечити модернізацію власної виробничої бази з подальшим постійним 
вдосконаленням технологій виробництва продукції, впровадженням сучасних зразків 
технологічного обладнання та інструменту; 

по-четверте, залучення висококваліфікованої робочої сили та створення взаємозв’язку 
з науковою та освітньою сферою; 

по-п’яте, оптимізації логістичних процесів та розширення доступу на ринки 
міжнародної торгівлі; 

3) створення ПЛС конкурентних переваг для регіону в межах якого відбувається її 
формування. На нашу думку, перевагами реалізації стратегії формування ПЛС на 
регіональному рівні можна виділити наступні: 

 розвиток інтелектуального потенціалу регіону  
 зростання частки інноваційної продукції в структурі валового регіонального 

продукту та збільшення темпів його зростання; 
 зростання рівня інноваційної активності підприємств в регіоні; 
 збільшення долі експорту наукоємної продукції; 
 розвиток науково-дослідної та соціальної інфраструктури; 
 зростання частки податкових надходжень до бюджету регіону; 
 покращення рівня життя та добробуту населення. 
Відповідно до цього можна представити набір конкурентних переваг промислових 

підприємств машинобудівного комплексу, умови для досягнення яких буде створено в межах 
ПЛС, а саме: 

 зростання рівня виробництва наукомісткої конкурентоспроможної продукції; 
 оптимізація рівня виробничих витрат за рахунок скорочення числа учасників в 

ланцюзі їх постачання та зменшення розміру транспортної  складової; 
 скорочення виробничого циклу та підвищення рівня завантаженості 

виробничих потужностей; 
 технологічне переоснащення виробничої бази та зростання рівня впровадження 

інновацій у виробничий процес; 
 розширення ринків збуту продукції та налагодження стабільного обсягу її 

поставок; 
 диверсифікація виробництва; 
 зростання рівня інтелектуального потенціалу; 
 підвищення кваліфікації персоналу та створення умов для розвитку 

корпоративної культури; 
 покращення рівня матеріально-технічного забезпечення процесу виробництва; 
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 покращення фінансових показників діяльності підприємств та зростання рівня 
їх інвестиційної привабливості; 

 прискорення руху обігових засобів; 
 організація ефективної системи інформаційного забезпечення; 
наявність ефективних технологічних зв’язків та партнерських відносин тощо. 
Таким чином, підсумовуючи ряд викладених вище положень, варто зазначати, що 

створення промислово-логістичної системи як напрямку забезпечення конкурентостійкості 
вітчизняних підприємств машинобудування залежить одночасно від ряду обставин, які 
пов’язані як з необхідністю державної підтримки розвитку інноваційного середовища в 
машинобудуванні, що вимагає розробки та впровадження законодавчих та фінансових засад 
підтримки науково-дослідної та інноваційної діяльності підприємств; розумінням власного 
інтересу підприємств до функціонування ПЛС та баченням їх позиції і ролі в інноваційному 
розвитку машинобудування; розробкою і впровадженням ефективних механізмів 
фінансування інноваційних розробок та комерціалізації інновацій; розбудовою інноваційної, 
інформаційної та логістичної інфраструктури; створенням ефективної системи підготовки 
висококваліфікованих кадрів, так із формуванням відповідно до умов високотехнологічної, 
інноваційної економіки інноваційної складової процесу розвитку машинобудівної галузі.  

В сучасних умовах, маємо підстави стверджувати про наявність цілої низки 
системних проблем в сфері інноваційної діяльності промислових підприємств, особливо в 
сфері виробництва машинобудівної продукції, що є закономірним наслідком наявності 
неефективної системи управління їх науково-дослідною та інноваційною діяльністю. Це 
вимагає створення умов для підвищення сприйнятливості промислових підприємств 
машинобудування до інновацій за рахунок інтеграції різних елементів науково-технічного, 
виробничого, транспортного та освітнього потенціалу України.  

Доцільність створення промислово-логістичних центрів як координаторів 
інтелектуального та інноваційного процесу підприємств машинобудівного комплексу 
пояснюється необхідністю існування централізованої структури, здатної забезпечити 
машинобудівну промисловість інноваційними розробками, запровадження виробництва 
яких, відповідно до існуючих потреб ринку, забезпечить підвищення ефективності всіх 
складових траєкторії розвитку машинобудування, а з іншого боку – сприятиме розвитку їх 
інтелектуального потенціалу. Адже володіючи інформацією про потреби ринку, виробничі 
потужності вітчизняних підприємств та останні світові здобутки, ПЛЦ виступатиме 
нейтральним підрозділом в складі ПЛС, який визначатиме напрямок діяльності всіх її 
учасників, а відповідно й забезпечуватиме перерозподіл інноваційних ресурсів та знань у 
відповідності до існуючих тенденцій розвитку світового машинобудування. Таким чином, з 
одного боку, промислово-логістичний центр виступатиме особливою організаційною 
структурою, яка координує інноваційну діяльність в межах ПЛС. А з іншого боку, промислово-
логістичний центр буде свого роду посередником, який виконуватиме ряд функцій по 
забезпеченню конкурентостійкості машинобудівних підприємств, носитиме корпоративний 
характер і організовуватиме протікання всіх процесів в межах ПЛС. 

Варто зазначити, що вибір моделі побудови ПЛЦ, в першу чергу, залежить від рівня 
інтеграції та тісноти взаємозв’язку між учасниками ПЛС. Розробка структури ПЛЦ пов’язана 
функціональними особливостями та напрямками діяльності його підрозділів, до числа яких 
відносяться: конструкторське бюро, інформаційно-логістичний відділ і відділ маркетингу та 
трансферту інновацій, а також складальний відділ та відділ готової продукції.  

Відповідно до цього можна сформулювати перелік основних завдань ПЛЦ в 
забезпеченні координації інтелектуального та інноваційного процесів промислових 
підприємств машинобудівного комплексу, а саме: формування цілісної системи впровадження 
наукових розробок у виробництво; координація наукових розробок, їх науково-технічна і 
технологічна експертиза, а також постійний моніторинг інноваційної та інвестиційної 
діяльності; аналіз передового світового досвіду в сфері виробництва техніки, технологій;  
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вивчення попиту і пропозиції на інноваційні розробки та виявлення можливостей їх 
виробництва на потужностях вітчизняних підприємств та інш. 

Успішність впровадження ПЛЦ та виконання всіх функцій, які покладено в основу 
його побудови, залежить від наявності необхідних умов для підтримки ефективності його 
функціонування, а саме: усвідомлення учасниками ПЛС, керівництвом машинобудівних 
підприємств та державними (регіональними) органами влади необхідності впровадження у 
виробництво інноваційної продукції, відмінної від існуючого на сьогоднішній день 
асортименту, що забезпечить відродження виробничого потенціалу країни.  

В цьому питанні викликає особливий інтерес не стільки усвідомлення доцільності 
формування ПЛЦ з боку керівництва машинобудівних підприємств, а скільки з боку органів 
державної влади. Адже як підтверджує практика функціонування машинобудівного 
виробництва в Україні, підприємства не спроможні самостійно проводити науково-дослідні 
розробки через високий рівень ризику інноваційної діяльності та відсутність власних коштів 
на фінансування інноваційних розробок.  

Керуючись даним твердження, автор, схиляється до такої точки зору, що створення 
ПЛЦ повинно бути ініційовано саме підприємствами машинобудування, адже його 
організація забезпечить дану сферу виробництва не тільки зразками інноваційної продукції, 
але й сприятиме скороченню витрат підприємств. Останнє пояснюється виключенням зі 
складу підприємств тих підрозділів, які виконували функцію інформаційного забезпечення 
та прогнозування ринкових потреб, займалися безпосередньо науково-дослідними та 
дослідно-конструкторськими розробками, та передачею їх обов’язків у ведення підрозділів 
ПЛЦ. 
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Неповторність поєднання чинників, що формують українську систему, особливо в 
умовах старопромислових регіонів, зумовила появу унікальних за структурою та функцією 
міських поселень, серед котрих особливе місце займають монофункціональні міста. Сучасне 
монофункціональне місто - складна поліструктурна багатофункціональна система, яка 
концентрує значні об'єми матеріальних і трудових ресурсів країни. 

Спрощене представлення про роль та пріоритети розвитку монофункціональних міст 
ускладнює їх діяльність як центрів, які активно формують місцеві агломерації (наприклад, 
шахтарська агломерація в Донецькій області: м. Селидове, м. Українськ, м. Новоградівська 
плюс, м. Красноармійськ, м. Димитрів, м. Родинське) стримує формування нових функцій в 
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територіальних системах розселення, обмежує можливості захисту інтересів місцевого 
суспільства на рівні стратегічний змін та кризових галузевих ситуацій на рівні регіону. 
Особливу загостреність проблеми модернізації, насамперед соціально-економічної, 
мономіст, проблеми в умовах сучасного глобального економічного кризису, який більш за 
все вдарив по основним видам господарської діяльності, визначаючи господарську 
спеціалізацію українських монопоселень. З моменту свого виникнення міста виконують 
функції просторових центрів економічного росту, соціальних трансформацій, є видимим 
втіленням можливостей людини по створенню штучного середовища проживання, 
виділяючи та визначаючи його від природи [1, с. 13]. Найбільш повним представленням про 
діяльність міста  як самостійного економічного агента можна отримати в ході аналізу 
функцій, які виконує воно в територіальній системі господарювання та розсолення. В 
соціології та економіці, термін «функція» - роль, яка виконується певними громадськими 
інститутами або процесами. Функція міст є істотною стороною його життя, вона має свій 
зміст та форму. Складовою функції є різноманітність діяльності населення, яка дозволяє 
існувати місту цілісно, а її формою – організація діяльності, яка визначає «професію» міста 
(індустріальне місто, курортне місто і т.д.).  

Функціональна спеціалізація міст виникає як просторовий прояв громадського 
розділення праці – розподіл в суспільстві соціальних функцій та виникнення у зв’язку з тим 
різних областей та видів діяльності. Розділення праці відбувається як в галузевому, так і в 
територіальному аспекті. В першому випадку це загальне розділення праці за галузями 
громадського виробництва; приватне розділення праці всередині галузей; одиничне 
розділення праці всередині організації за технологічними, кваліфікаційними та 
функціональними признаками. В другому випадку – розділення праці на 
макрорегіональному, регіональному та локальному рівнях. В свою чергу розділення праці 
може мати складну внутрішню ієрархію. Формою прояву громадського розділення праці є її 
спеціалізація, тобто зосередження виробництва окремих видів продукції або послуг в 
самостійних галузях, виробництвах, на спеціалізованих підприємствах, що дозволяє 
аналізувати та порівнювати міста з точки зору спеціалізації за галузями та видами діяльності. 
В свою чергу, функціональна спеціалізація характеризується ступенем зосередження міста на 
виконання певної функції, що дозволяє не тільки кількісно охарактеризувати структуру 
міської економіки, але в першу чергу, якісно визначити роль міста в просторовій системі 
господарювання та розселення. Дослідження процесів генезису функцій сучасних міст 
дозволяє сформулювати принципи формування міської функціональної структури, якими 
слід керуватися визначаючи «професію» міста в соціально-економічного просторі. 

1. Неможливість історично довготривалого існування міст, виконуючі тільки 
економічні або ж тільки зовнішньоекономічні функції. В стабільному, стійкому місті повинні 
бути представленні обидва типи функцій, так як кінцевою метою розвитку, місією поселення 
завжди є збільшення якості життя місцевого суспільства, а не механічні темпи росту об’єму 
виробництва міської економіки. 

2. Раціональне поєднання зовнішніх та внутрішніх функцій міста. З одного боку, саме 
орієнтація на зовнішні зв’язки визначає корінну відмінність міського поселення, як форми 
територіальної організації господарювання та розселення, від сільського. З іншого боку, 
неможливість задоволення на основі власної економічної бази локальних потреб місцевого 
суспільства суттєво знижає якість життя, сприяє відтоку населення. 

3. Взаємозв’язок та несуперечливість, виконуючих містом функцій. Можливості 
підвищення рангу, міста в ієрархії населених пунктів ростуть, якщо функції об’єднанні не 
просто фактом розміщенням в одному місті, а поєднання кругом головної функції, між ними 
існує різноманітність виробничі та невиробничі взаємозв’язки. 

4. Висока рухливість і мінливість функціональної структури. Нові потреби суспільства 
вимагають появи нових функцій, які виконуються містами як формами просторової 
організації господарства і розселення, що в свою чергу, детермінує появу нових і відмирання 
старих елементів міської економіки. За рахунок цього функціональна структура прагнути 
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відповідати рангу міста, його місцю в суспільному розподілі праці і територіальної 
організації суспільства. Найбільш типовими шляхами еволюції функціональної структури 
міст є: підвищення ступеня багатофункціональності; посилення комплексності, «обростання» 
стрижневий функції додатковими і супровідні; звільнення функціональної структури від 
непотрібних ланок. 

5. Відмирання або витіснення на периферію функціональної структури елементів, що 
базуються на основі застарілих технологічних укладів; збільшення частки нематеріальної 
сфери (наука, культура, освіта, управління) при скороченні частки матеріальної сфери 
(промисловість, транспорт, будівельна індустрія). Разом з тим, у процесі аналізу 
функціональної спеціалізації економіки міста неминуче виникає питання методології 
виділення її елементів, забезпечувати реалізацію конкретних функцій, співвіднесення їх 
масштабів та інтенсивності функціонування. Нам видається, що виявлення функціональної 
спеціалізації міста має відбуватися на основі визначення, які підприємства, фірми, галузі або 
інших елементів міської економіки забезпечують виконання зовнішніх, а які - внутрішніх 
функцій. 

В даний час у вітчизняній і зарубіжній літературі представлено досить багато підходів 
до проведення функціональної типології міст. Найбільш поширений галузевий підхід, коли 
функції міста визначаються на основі виявлення галузей, що займають найбільшу питому 
вагу в структурі міської економії за показниками чисельності зайнятого населення або обсягу 
виробленої продукції. В окремих випадках говорять навіть про функціонально-галузевому 
підході (див., наприклад, В.С. Занадворов, А.В. Занадворова) [2]. Недоліком цього підходу є 
прив'язка до галузевої класифікації, хоча практика показує, що між поняттями «зайнятість», 
«вид діяльності» і «галузь» існують значні відмінності. Не збігаються колективні види 
діяльності, на основі яких виділяється структура зайнятості та професії (на підприємстві 
певної галузі зайняті представники різних професійних груп). Аналогічна ситуація виникає, 
коли необхідно статистично розвести вид діяльності та галузь. Більше того, одну функцію 
міста можуть виконувати декілька галузей або підгалузей.  

Інший варіант виявлення ролі міста в територіальній системі розселення та 
господарювання - аналіз економічної бази, основоположниками якого стали Хойт та 
Александерсон [3]. Теорія економічної бази виходить з того, що економіка міста ділиться на 
експортний та місцевий сектори (базовий і небазовий сектори). Експортний, або базовий, 
сектор виробляє товари та послуги, що йдуть на експорт, за межі міста, він забезпечує 
реалізацію зовнішніх функцій. Місцевий (небазовий) сектор обслуговує внутрішні потреби 
території тобто реалізує внутрішні функції. Однак межу між цими секторами не можна 
провести на основі тільки галузевої приналежності, оскільки одні й ті ж підприємства 
можуть випускати продукцію, як призначену для вивезення в інші центри, так і розраховану 
на місцевого споживача. Найбільш точно масштаб базового сектора можна оцінити, 
безпосередньо вимірявши обсяг товарів і послуг, що вивозяться з міста, проте в рамках 
офіційної системи статистичної інформації зробити це практично неможливо. Саме цей 
підхід дозволяє найбільш точно охарактеризувати економічні функції міста. Однак, крім 
складнощів статистичної оцінки, необхідно враховувати, що: по-перше, поняття «функції 
міста» не можна зводити тільки до аналізу його економічних зв'язків, по-друге, не можна 
недооцінювати потенціал розвитку міста як внутрішнього ринку та роль місцевого сектора як 
фактори росту міської економіки.  

Проявляються роботи, що зв'язують розвитку функцій міста з еволюцією 
технологічних способів виробництва. Відповідно до цієї концепції, зміна функцій міст 
визначається зміною основних сфер докладання чинності зміни технологічних укладів (А. 
Фішер, К. Кларк) [4,5]. Основні сфери застосування праці об'єднані в 4 сектори: первинний 
сектор - сільське і лісове господарство, рибальство, добувна промисловість; вторинний 
сектор - обробна промисловість, транспорт, будівництво, газове і водне господарство; 
третинний сектор - послуги торгівлі, громадського харчування, освіти, охорони здоров'я, 
готельного господарства, зв'язку, побутові, фінансові та інші послуги; четвертинний сектор - 
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наука і наукове обслуговування, інжиніринг, консалтинг, телекомунікаційна та аерокосмічна 
зв'язок, інформаційне середовище.  

У процесі еволюції змінюються сектори, що формують економічну базу міста. Цей 
підхід також не вільний від недоліків, так як не акцентує увагу на тому, які сектори в 
економіці міста орієнтовані на виконання зовнішніх, а які на виконання внутрішніх функцій. 
У вітчизняній літературі досить часто реалізація зовнішніх функцій пов'язує з діяльністю 
містоутворюючих галузей, а зовнішніх функцій - з діяльністю містооблуговуючих галузей 
[6]. Цей підхід, на перший погляд, має багато спільного з поділом міської економіки на 
експортний (базовий) і місцевий (небазовий) сектори. Однак у першому випадку його 
основою є галузевий класифікатор, у другому - адресна спрямованість своєї продукції і 
наданих послуг. Засобом подолання існуючих протиріч і проблем, на наш погляд, може стати 
інтегральний, багатофакторний підхід до визначення типології міста за видами 
функціональної спеціалізації. У сукупність критеріїв для проведення типологізації, на нашу 
думку, повинні входити такі елементи. 

1. Характеристика виду діяльності або галузі, що визначають функціональну 
спеціалізацію міста. У цьому випадку спочатку проводиться класифікація з точки зору 
приналежності переважаючою функції до економічних або позаекономічних видами 
діяльності. Раніше у вітчизняній практиці однозначно передбачалося, що «приводом» для 
містоутворення може бути тільки необхідність виконання економічних, а в основі 
економічних - переважно виробничих функцій. Однак життя демонструє переконливі 
приклади успішного розвитку міст, що є центрами надання послуг, міст - фінансових, 
університетських, релігійних центрів тощо Більш того, з розвитком постіндустріального 
укладу роль в міській економіці функцій, пов'язаних з надання послуг, буде неухильно 
підвищуватися.  

2. Ступінь диверсифікації функцій міста. З цієї точки зору всі міста можна 
розділити на монофункціональні та багатофункціональні. Перші, головним чином малі та 
середні, існують на основі якої-небудь однієї функції. Це можуть бути промисловість, 
транспорт, наука, НДДКР, відпочинок, лікування, туризм, а також адміністративні, 
військово-стратегічні або релігійні функції. Монофункціональні міста, в свою чергу, можна 
розділити на міста, що спеціалізуються на виробничих (промислові, транспортні центри) і 
невиробничих функціях (центри науки, курорти). Багатофункціональні міста розрізняються 
за співвідношенням виробничої та невиробничої сфер, по поєднанню різних блоків в рамках 
кожної з них, за ступенем внутрішнього зв'язку між елементами функціональної структури. 
Багатофункціональність може виражатися в поєднанні виробничих функцій, найчастіше 
промисловості, транспорту, будівництва. На більш високому рівні поєднуються виробничі і 
невиробничі функції.  

3. Територіальний зміст функцій характеризує входження міста в систему 
внутрішньорайонних, міжрайонних, а для окремих міст - світогосподарських зв'язків. 
Спеціалізовані функції міста пов'язані з виробництвом продукції або наданням послуг у 
розмірах, що перевершують потреби населення міста і його найближчого оточення. 
Центральні функції пов'язані з обслуговуванням довколишнього району продукцією та 
наданням послуг містом - центральним місцем. Якщо функцій центрального місця 
притаманні безперервність прояви в навколишньому районі до певної межі, у якої дана 
функція загасає, то у спеціалізованого центру господарські зв'язки можна представити у 
вигляді вузько спрямованих, віддалено простираються променів. Таким чином, різниця між 
спеціалізованими і центральними функціями полягає в територіальному змісті зв'язків, які 
можуть реалізуватися на всіх просторових рівнях: міжнародному, національному, 
регіональному, локальному і поселенської.  

У результаті формуються дві ключові групи міст, це міста - центральні місця і міста - 
спеціалізовані центри. Міста - центральні місця орієнтовані на обслуговування (виробниче, 
наукове, транспортне) прилеглого району. До них відносяться столиці, центри економічних 
районів, країв, областей, низових адміністративних районів. Найбільш комплексно теорія 
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виникнення міст - центральних місць представлена в роботах В. Кристаллера [7], а потім                
Леша [8] який вже на більш високому рівні теоретичної абстракції обґрунтовував просторову 
теорію розміщення різних видів господарської діяльності. Міста, що обслуговують 
територію, залежно від масштабу і різноманітності центральних функцій розподіляються за 
ступенями ієрархії. Мережі центральних місць природно тяжіють до рівномірності, прагнучи 
повніше охопити територію, покрити її своїми зонами обслуговування. У спеціалізованих 
центрів виявляється інша ієрархія, обумовлена технологічними стадіями основного 
виробництва і послідовним ускладненням функцій, а саме:  

- вузькоспеціалізовані центри початкових стадій виробництва (видобуток вугілля, руд 
залізних і кольорових металів, гірничо-хімічної сировини, викопного будівельної сировини, 
їх збагачення);  

- вузькоспеціалізовані центри, які здійснюють первинну переробку сировини із 
залученням допоміжних матеріалів (чорна та кольорова металургія, виробництво 
мінеральних добрив, будівельних матеріалів, теплоенергетика);  

- двох-трьох галузевих (іноді більше) центри, в яких профілююча галузь (з числа 
перелічених у пункті 2) доповнюється обслуговуючими та супутніми їй галузями і 
виробництвами;  

- багатогалузеві центри, що розвинулися на основі поєднання двох і більше галузей 
важкої промисловості, які орієнтовані на задоволення попиту населення;  

- багатофункціональні центри, основа яких - багатогалузевий промисловий комплекс, 
утворений галузями важкої, легкої та харчової промисловості, доповнений розвиненою 
соціальною сферою і видами діяльності, обслуговуючими промисловий комплекс (наука, 
підготовка кадрів, культура, мистецтво).  

4. Роль в містоутворенні У цьому випадку проводиться виділення містоутворюючих 
(зовнішніх) та містооблуговуючих (внутрішніх) і містооблуговуючих (внутрішніх) функцій. 
Дана класифікація набула найбільшого поширення в радянський період, коли переважала 
концепція так званого «міста для країни» і основний аналітичною моделлю виступала модель 
одиничного міста в централізованій системі розселення. Різниця між цими функціями 
принципова, а кордон досить умовна. Містоутворюючі види діяльності характеризують місце 
міста в суспільному розподілі праці, його діяльність для задоволення потреб країни, регіону. 
Містоутворюючі види діяльності існують для самого міста і виробляти продукцію, 
споживану на місці. Нечіткість поділу галузей на містоутворюючі та містообслуговуючі 
викликана тим, що одні й ті ж підприємства можуть випускати продукцію, як призначену для 
вивезення в інші центри і райони, так і розраховану на місцевого споживача. У певному сенсі 
можна говорити про взаємоперетин понять «містоутворюючі та містообслуговуючі» і 
«спеціалізовані та центральні» функції. Однак, на нашу думку, їх все-таки не можна вважати 
ідеальними. Так, приклад, в містах, розташовані в зонах обслуговування обмежена міськими 
кордонами, центральні функції існують, проте вони реалізуються тільки для жителів міста. У 
цьому випадку поняття центральних функцій збігається з поняттям функцій 
містооблуговуючих. Але якщо центральні функції міста реалізуються по відношенню до 
широкого кола як найближчих, так і віддалених поселень, вони можуть розглядатися як 
зовнішні. Крім того, таке жорстке поділ видів діяльності залежно від того, де відбувається 
споживання продукції-в міських кордонах або за її межами, буває необхідно для вирішення 
аналітичних і управлінських завдань, пов'язаних з оцінкою загальних обсягів вивозиться з 
міста продукції, його «експортним» потенціалом. В узагальненому вигляді дана 
багатокритеріальна типологія представлена на рис.1. 

Вибір видів функціональної спеціалізації міста не може бути виключно суб'єктивним 
рішенням. Об'єктивними детермінантами цього вибору є економіко-географічне положення 
міста і чисельності його населення. Економіко-географічне положення можна розглядати 
як потенціал, що визначає, які функції найімовірніше може реалізувати дане місто в 
найближчій і віддаленій перспективі. Збуту-, промислово-, демо-, транспортно-, аграрно-, 
інформаційно-географічне положення міста зумовлює, які зовнішні і внутрішні функції 
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потенційно будуть реалізовані. Мікро-, мезо- та макрогеографічне положення дозволяє 
припустити, в яких територіальних масштабах реалізовуватиме місто свої зовнішні функції. 
Характеристика економіко-географічного положення вказує і на реалізацію цього 
специфічного ресурсу, і на ще не використані можливості. При цьому, якщо для видів 
діяльності, що належать до первинного та вторинного секторам, найбільше значення при 
розміщенні мають чинники, пов'язані з наявністю необхідного природно-ресурсного 
потенціалу, то для видів діяльності третинного і четвертинного секторів на перший план 
виходять фактори, що визначають ступінь сприятливості умов для проживання.  

 

 
Рис. 1. Типологія функцій міста 

 

Розмір міста, що виражається за допомогою показника чисельності населення, - 
інтегральний показник значущості населеного пункту. Зростання населення веде до 
збільшення числа споживачів, ємності внутрішнього міського ринку, чисельності робочої 
сили, що дозволяє розвиватися новим внутрішнім функцій і розширити обсяги виробництва, 
орієнтованого на зовнішні ринки. Кількісні зміни людності завжди ведуть до якісних змін 
функціональної структури міста [9]. В.Г.Давидовичем, одним з основоположників 
комплексного аналізу економічності планувальних рішень, вперше було висловлено 
пропозицію, що від чисельності населення залежить розмір території міста, трудомісткість 
виробництва, потужність пасажирських потоків. А відповідно до них - види міського 
транспорту. Він також підкреслював важливість зміни способу життя населення міста в силу 
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зміни характеру забудови та благоустрою у міру зростання величини міста. Видів міського 
транспорту та системи закладів культурно-побутового обслуговування. 

Різка зміна масштабів економічної діяльності міста практично неможливо, якщо 
одночасно не вирішуватимуться проблеми дефіциту трудових ресурсів за рахунок різних 
інструментів стимулювання трудової міграції. Саме тому рішення про розміщення 
виробництва можуть прийматися тільки у взаємозв'язку з рішеннями про розвиток 
відповідних територіальних систем розселення.  

Таким чином, прийняття управлінського рішення про формування функціональної 
спеціалізації міста стає результатом аналізу комплексу чинників, що визначають потенційне 
місце і характер взаємозв'язків міста в ієрархії поселень, взаємовплив і взаємодія 
формуються функцій, об'єктивних обмежень, що визначаються економіко-географічними 
умовами і чисельністю населення [1, с. 22-30].  

Разом з тим, як показує аналіз, в сучасній економічній науці практично відсутня 
робота, як цілісного об'єкта дослідження виступає власне економіка міського монопоселення 
в рамках регіону, існуючого в певній географічній середовищі, що володіє сформованим 
господарським профілем і соціальною інфраструктурою та чинного в рамках сформувалася 
регіональної системи господарювання. Незважаючи на масовий характер поширення міських 
монопоселення (наприклад, шахтарські міста Донбасу, міста-супутники атомних 
електростанцій), сьогодні практично неможливо чітко охарактеризувати навіть їх кількісні 
масштаби в силу відсутності ємних змістовних критеріїв виділення мономіст і 
містоутворюючих підприємств.  

Термін «мономісто» може використовуватися для позначення далекого типу 
поселень, проте необхідно враховувати, що до категорії міських поселень відносяться не 
лише міста, а й інші населені пункти, де жителі зайняті несільськогосподарськими видами 
діяльності, тобто він застосовний в тому випадку, якщо ми говоримо про бажання, що мають 
офіційний міський статус. Категорія «багатопрофільне місто», на наш погляд, несе низьку 
змістовне навантаження, з точки зору опису сутності явища. Поняття «профіль» не 
відноситься до загальноприйнятої термінології міської та регіональної економіки, і автори, 
які застосовують даний профіль, не обґрунтовують, що вкладається в його зміст.  

Термін «монопромислове місто» вже отримав досить широке поширення, однак на 
нашу думку, його використання на практиці може призводити до змішання двох 
взаємообумовлених, але проте, різних явищ: залежність міста від діяльності обмеженого 
числа підприємств (на приклад: МК «Азовсталь» , МК ім. Ілліча, концерн «Азовмаш» у м. 
Маріуполь Донецької області), що, власне, і зумовлює появу монопоселення, та переважання 
в економічній структурі міста галузей первинного та вторинного секторів при слабо 
розвиненою сфері послуг, що характерно для більшості міст на індустріальної стадії 
економічного зростання.  

Термін «моногалузевою місто» не цілком відповідає сучасному етапу розвитку 
державної статистики, так як в Україні здійснено перехід від класифікації народного 
господарства за галузями (що відрізняється характером функцій, виконуваних або в 
загальній системі суспільного розподілу праці), до класифікації то видами економічної 
діяльності незалежно від галузевої приналежності. Термін «моноспеціалізоване місто» 
орієнтований на опис сфери міського спеціалізації, але не акцентує увагу на тому, що 
мономіст «включений» в систему територіального поділу праці (в рамках регіонального 
господарського комплексу), та його спеціалізація в чому є історично зумовлюється 
обмеженням з боку зовнішнього середовища (наприклад, міста Шахтарськ, Сніжне та Торез, 
Донецької області - як «шахтарські»).  

Штучне звуження сфери аналізу відбувається і при визначенні даного типу міста як 
міста з єдиним містоутворюючим підприємством (наприклад м. Енергодар, Запорізької 
області), так як теоретично містоутворюючий комплекс завжди включає кілька підприємств 
різних галузей, в першу чергу підприємств соціальної сфери та сфери послуг, то тобто, 
головна методологічна проблема, в даному напрямку наукових досліджень, сьогодні - це не 
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відсутність підходів до визначення терміну «міське монопоселення», а їх множинність. 
Найбільш адекватне рішення цієї проблеми може бути дано за умови, що термін, 
використовуваний для позначення даного типу міст, буде максимально відображати сутність, 
найбільш важливі ознаки міського монопоселення.  

Таким терміном, з точки зору авторів, є термін «монофункціональне місто», який на 
відміну від розглянутих вище трактові, найбільш точно відображає не тільки специфіку 
подібних поселень, пов'язану з обмеженістю їх зовнішніх функцій, детермінуючою 
формування сукупності міст з основним топом соціально-економічної, структури, а й 
сутність феномена, «монофункціональності», який проявляється на рівні не тільки міст, 
регіонів, але й інших просторово-організаційних економічних систем. Феномен міської 
монофункціональності, що характеризує сутність аналізованого об'єкта, з точки зору І.Д. 
Тургель [1], В.А. Ільїна [10], полягає в існуванні жорстокої залежності можливостей, темпів і 
напрямків розвитку всіх елементів міської системи від фінансово-економічного стану, 
стратегії управління та фази життєвого циклу обмеженого числа містоутворюючих 
підприємств, що реалізують провідну зовнішню функцію міста, а також внутрішню функцію 
формування соціально-інфраструктурного комплексу, в тому числі сфери послуг. При цьому 
моноцентризм у формуванні соціально-економічної структури економіки міста виражається 
в наступних формах:  

- обмежене число зовнішніх міських функцій (як правильно, одна або ж кілька 
функцій взаємодоповнюють і підтримують основну);  

- низький рівень диверсифікації структури міської економіки;  
- низький рівень диверсифікації структури зайнятості;  
- зовнішній функції міста реалізує обмежене число підприємств.  
Дане поняття дійсно носить узагальнюючий характер. Зокрема, воно підкреслює, що 

господарська спеціалізація монопоселення не обов'язково пов'язана з однією галуззю, 
оскільки реалізація однієї функції, скажімо, міста - наукового центру можуть підтримувати 
декілька галузей як виробничої, так і невиробничої сфери. Містоутворюючий комплекс міста 
тільки в екстремальних випадках представлений одним містоутворюючим підприємством. 
Оцінка рівня диверсифікації економіки міста як на стадії випуску продукції, так і на стадії 
використання ресурсів (у сфері зайнятості) дозволяє оцінити ступінь спеціалізації як на 
«вході», так і на «виході» з системи. Крім того, це дозволяє виявити ситуації, коли 
спеціалізацією в сфері виробництва продукції, і навпаки, що дозволяє більш точно вибирати 
інструменти для реалізації міської політики. В узагальненому вигляді співвідношення 
аналізованих понять представлено на рис. 2. [1, с.36-38].  

Також необхідно змістовно «розвести» два поняття: «аналіз ступеня 
моноспеціалізації» та «аналіз ступеня монофункціональності». Говорячи про аналіз чи 
оцінці рівня моноспеціалізації, автори мають на увазі аналіз кількісних показників, що 
характеризують структуру міської економіки. Навпаки, аналіз монофункціональності - в 
першу чергу якісний аналіз функціональної спеціалізації і функціональної структури, що 
відбиває не тільки характер внутрішньої організації міської економіки, а й специфіку 
становища міста у зовнішньому середовищі (регіональної, міжрегіональної, національної та 
міжнародної). 

Представляється можливим в якості основи для проведення аналізу структури 
економіки міста використовувати пропозицій І.Д. Тургель, [11] методичний похід, що 
розробляється для оцінки ступеня моноспеціалізації, доповнивши його потім якісним 
аналізом. Особливостей прояву виявлятимуть міських функцій рис. 3, насамперед 
соціальною орієнтацією інфраструктурного комплексу, що включає до сферу послуг. 

Комплексна оцінка рівня моноспеціалізації міста проводиться в два етапи. На 
першому етапі здійснюється виділення моноспеціалізованих міст на основі аналізу ступеня 
спеціалізації галузевої структури економіки та структури зайнятості. Ступінь спеціалізації 
галузевої структури може бути сьогодні коректно розрахована тільки на основі частки 
містоутворюючого підприємства в обсязі виробництва промислової продукції (довго 
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містоутворюючого підприємства в обсязі виробництва міської економіки в цілому 
розрахувати поки неможливо, так як органи державної статистики України не ведуть 
систематичного спостереження за обсягом продукції і послуг, вироблених усіма секторами 
міської економіки, публікуючи лише дані про обсяг виробництва промислової продукції). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рис. 2. Сучасні підходи до визнання поняття «міське монопоселення» [1, с. 38] 
 

Аналогічно, тобто шляхом оцінки частки містоутворюючого підприємства в 
середньостатистичній чисельності зайнятих в економіці середньостатистична чисельності 
зайнятих в промисловості може бути визначена ступінь спеціалізації структури зайнятості. 
Якщо дозволяють наявні дані, ступінь спеціалізації економіки доцільно оцінити на середньо-
і довгострокових тимчасових проміжках (не менше 5 років). 

 На другому етапі проводиться інтегральна оцінка рівня моноспеціалізації, що 
дозволяє одночасно оцінити ступінь моноспеціалізації на стадії використання ресурсів, в 
тому числі, на стадії виробництва продукції і послуг, а також співвідношення основних 
елементів містоутворюючого комплексу. У роботах [11,12], для інтегральної оцінки рівня 
міської моноспеціалізації запропоновано використовувати два коефіцієнта: коефіцієнт 
моноспеціалізації структури економіки (Км) та інтегральний коефіцієнт моноспеціалізації 
(Кім). Коефіцієнт моноспеціалізації структури економіки, що об'єднує оцінку 
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моноспеціалізації структури виробництва (у виробничій і невиробничій сферах) і структури 
зайнятості, дозволяє комплексно охарактеризувати ступінь моноспеціалізації економіки 
міста на початковій і кінцевій відтворювального циклу продукції та послуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Блок-схема аналізу структури економіки та функцій визначають спеціалізацію 
міста 

 

Для його розрахунку використовується наступна формула: 
 

                                         Км= К1*К2,                  (1) 
де k1 - рівень моноспеціалізаціі структури економіки (промислового виробництва),  
k2 - рівень моноспеціалізаціі структури зайнятості.  
У свою чергу, рівень моноспеціалізаціі структури економіки може бути визначений як 

приватна: 
 

                                           К1= ,            (2) 

де qg - обсяг виробництва містоутворюючого підприємства,  
q - обсяг випуску продукції (робіт, послуг) в економіці міста в цілому  
З урахуванням того, що в структурі економіці моноспеціалізованих міст переважає 

сектор промисловості, обсяг виробництва містоутворюючого підприємства може бути 
поєднана з міським об'ємом промислового виробництва. Рівень моноспеціалізації структури 
зайнятості може бути визначений як приватна: 

                                        К2= ,     (3) 

де ng - середньооблікова чисельність працівників містоутворюючого підприємства, n - 
середньооблікова чисельність зайнятих в економіці міста.  

За аналогією з рівнем моноспеціалізації економіки, рівень моноспеціалізації 
економіки, рівень моноспеціалізації структури зайнятості може бути розрахований і по 
відношенню до середньооблікової чисельності зайнятих у промисловості. Таким чином, 
оцінка моноспеціалізації на основі двох вищевказаних параметрів дозволяє виділити нові 
рівні моноспеціалізації, в порівнянні з ситуацією, коли моноспеціалізація на першому етапі 
оцінюється тільки на одній зі стадій відтворювального циклу. Інтегральний коефіцієнт 
моноспеціалізації (Кім) додатково дозволяє врахувати, як співвідносяться між собою основні 
елементи містоутворюючого комплексу. Для його розрахунку використовується формула:  

 

                                 Ким = К1*К2*К3,       (4) 
де k1 - рівень моноспеціалізації структури економіки (промислового виробництва),  
k2 - рівень моноспеціалізації структури зайнятості,  
k3 - рівень диверсифікації економіки міста.  
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Розрахунок останнього елемента може бути проведений двома способами. У першому 
випадку використовується коефіцієнт диверсифікації, що демонструє, наскільки рівномірно 
представлені різні галузі в економіки міста [12, с. 201]. Коефіцієнт диверсифікації 
розраховується наступним чином:  

                                        К =      (5) 

де К - коефіцієнт диверсифікації,  
N - число елементів в сукупності,  
Di - доля вага кожного елементу аналізованої сукупності.  
При К = 0 досліджувана структура абсолютно диверсифікована, тобто всі елементи 

знаходяться в ній в рівних пропорціях. У разі, коли вся економічна активність у місті 
зосереджена в одній галузі, динаміка коефіцієнта диверсифікації характеризується 
наступною умовою:  

 
Коефіцієнт диверсифікації може бути розрахований як для оцінки ступеня 

диверсифікація виробництва, так і для оцінки ступеня диверсифікації структури зайнятості. 
Однак у силу унікальності міський економічної структури подальше ранжування отриманих 
результатів на даному етапі розвитку теоретичних уявлень про закономірності 
функціонування моноспеціалізованих міст представляється досить скрутним. У другому 
випадку оцінка рівня диверсифікації економіки міста може бути отримана шляхом 
розрахунку індексу домінування найбільшого підприємства за такою формулою:  

 

                            Кdom =      (6) 

де Кdom - коефіцієнт домінування, що показує, як співвідносяться обсяг реалізації 
продукції найбільшого підприємства містоутворюючого комплексу та обсяг реалізації 
продукції підприємства, яке займає друге місце в місті за даним показником (%),  

V1 - обсяг реалізації найбільшого підприємства містоутворюючого комплексу,  
V2 - обсяг реалізації продукції, що займає друге місце за даним показником.  
Завершує дослідження структури економіки міста факторний аналіз спостережуваних 

структурних зрушень. Для виявлення рівня просторової структури національної економіки, 
на якому концентруються фактори, що найбільший вплив на структурні зрушення в 
економіці міста, доцільно використання методики «зсув-складових». У даному випадку була 
проведена модифікація методики «зсув-складових» шляхом використання в рамках 
сформованого методичного підходу прийомів формалізованого факторного аналізу.  

Нехай y - чисельність зайнятих в галузі економіки (промисловості) міста, тоді  
                              (7) 

                            ,     (8) 
де  - зміна чисельності зайнятих в галузі міста у відносному вираженні, яке число 

дорівнює:  
 

                                    ,      (9) 

Позначимо: a - чисельність зайнятих в економіці (промисловості) регіону (країни) в 
абсолютному вираженні;  

в - чисельність зайнятих в галузі економіки (промисловості) в абсолютному виражені.  
Тоді Δy можна представити як суму  

 

       a*  а)*  c -  )* ,    (10) 
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Δyа = y0 * Δ a показує, як би змінювалася чисельність зайнятих в економіці 
(промисловості) міста, якби її динаміка співпадала з регіональною (загальнонаціональної), де 
Δ a - зміна регіональної (загальноросійської) чисельності зайнятих в економіці 
(промисловості):  

 

                                      a =      (11) 

 

  -  a)  показує, як би змінилася чисельність зайнятих в галузі 
економіки (промисловості) міста, якби вона відповідала загальногалузевий динаміці, де Δβ - 
зміна регіональної (загальноросійської) чисельності зайнятих в галузі економіки 
(промисловості):  

 

                                   ,     (12) 
 

  с- ) показує, як би змінювалася чисельність зайнятих в галузі 
економіки (промисловості) міста, якби вона підпорядковувалася тільки факторів, що діють 
на рівні міста. 

Таким чином, метод «зсув-складових» дозволяє визначити, на якому рівні 
(загальнонаціональному, галузевому або міському) сконцентровані фактори, що визначають 
динаміку галузевої структури економіки міста, і, отже, на якому рівні повинні бути 
зосереджені управляючі дії, що перешкоджають деструктивних змін структури економіки 
міста. Аналогічна методика може бути використана і для виявлення факторів, що впливають 
на динаміку обсягів промислового виробництва. Більш серйозне завдання - якісний аналіз 
функцій, виконуваних монофункціональним містом. Алгоритм аналізу функціональної 
спеціалізації може бути таким (в узагальненому вигляді про представлений на рис. 4). 
Спочатку слід виконати характеристику виду діяльності або галузі, що визначають 
функціональну спеціалізацію міста. У цьому випадку спочатку проводиться класифікація з 
точки зору приналежності переважаючою функції до економічних або позаекономічних 
видами діяльності. Даний момент важливий в силу того, що, незважаючи на переважання 
серед мономіст, провідна функція яких носить позаекономічний характер. Наприклад, міста - 
університетські або рекреаційні центри, міста, військові об'єкти. При цьому в сукупності 
позаекономічних та економічних функцій виділяються ті, які більшою мірою сприяють 
формуванню додаткових функцій і поступового відходу від моноцентризму, і ті, які, 
навпаки, не сприяють формуванню додаткових видів спеціалізації. Так, виконання містом 
переважно освітніх, наукових, історико-культурних, оздоровчих функцій, як правило, завжди 
є потужним чинником для розвитку доповнюють виробництв матеріальної і нематеріальної 
сфери. Навпаки, у містах оборонного значення режим секретності і характер діяльності 
зазвичай об'єктивно не дозволяють формувати за рахунок внутрішніх міських ресурсів нові 
функції, що доповнюють основну. У складі економічних функцій сприяють розвитку 
монофункціональності промислові та транспортні види діяльності. Фінансова, торгова, 
організаційно-економічна, будівельна, логістична функції, тобто функції, які так чи інакше 
пов'язані з організацією опосередкованих контактів між господарськими агентами або 
створенням просторового середовища міста, можуть набути статусу провідних тільки в місті, 
яка володіє розвиненим ринком, значним числом акторів соціальної та економічної 
активності. 

Таким чином, запропонований концептуальний підхід до аналізу функціональної 
спеціалізації суттєво розширює представлення про класичне місто та дозволяє якісно змінити 
розуміння взаємозв’язків та взаємозалежності, які виникають як на рівні окремих міст, так і 
на рівні системи монофункціональних поселень в цілому. Сьогодні в 457 містах України 
проживає 27.9. млн. осіб, з яких 2,6 млн. або 9,3 % усього міського населення мешкає у 120 
монофункціональних містах, що розташовані у всіх регіонах України. 
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Рис. 4. Алгоритм аналізу функціональної спеціалізації монофункціонального міста  

[1, с. 55] 
 

Забезпечення успішного соціально-економічного розвитку монофункціональних міст 
потребує комплексних дій з оцінки стану їх розвитку, визначення шляхів залучення 
необхідних ресурсів, розробки заходів зі збереження та модернізації наявного потенціалу. 
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економічного розвитку монофункціональних міст України, виявлення основних тенденцій та 
закономірностей їх розвитку, в тому числі в напряму соціальної орієнтації інфраструктури 
міста та його сфери послуг. В роботі авторів [13, с. 90-98] розглянуті аспекти теорії міст як 
полюсів росту, в контексті просторової конкурентоспроможності. 

Серед гострих питань, які потребують вивчення та рішення, стоїть питання розвитку 
сфери послуг в монофункціональних містах. Сьогодні вирішення цього питання є 
невід’ємною складовою стратегічного планування розвитку таких міст. Проблемами 
соціального та економічного розвитку міст в Україні займались такі вчені, як: А.І. Амоша, 
С.В. Богачов, О.В. Бойко-Бойчук, О.І. Васильєва, О. Карий, О.Ю. Лебединська, 
О.О. Лук’янченко, Ю.В. Макагон, В.Б. Родченко, В.В. Фінагін, В.І. Ханін та інші.   

Серед іноземних вчених, які зробили значний внесок у дослідження розвитку міст 
можна відокремити праці таких, як: Є. Аніміца,  Н. Власова, В. Ільїн, В. Любовний, 
О. Передерій, В. Пушкарев, І. Тургель, Б.Хорев, А. О’Салліван,  Дж. Форрестер.  

Але їхні праці не зосереджували свою увагу на проблемах саме розвитку сфери послуг 
у монофункціональних містах. Тому це питання досі є відкритим та потребує детального 
вивчення. 

Доцільно звернути особливу увагу на монофункціональні міста, які є найбільш 
проблемними з точки зору економічного та соціального розвитку. Це міста вугледобувної 
промисловості. В Україні їх налічується 38 міст (це 31% від загальної кількості 
монофункціональних міст). З них 34 міста розташовані у Донецькій та Луганській областях, 
2 міста у Львівській області (м. Соснівка та м. Червоноград), 1 місто у Волинській області 
(м. Нововолинськ) та 1 місто у Дніпропетровській області (м. Тернівка). В наведених вище 
містах основна частка у структурі економіки належить вугледобувній галузі (більш ніж 70%). 
Тоді як в економічно розвинутих країнах за кількістю зайнятих основну частку в структурі 
економіки займає сфера послуг (більш ніж 60%). Тому сферу послуг часто відносять до 
постіндустріального економічного укладу.  

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку міст сфера послуг стає одним з 
найбільших секторів розвитку ринкових відносин, залучення населення до економічної 
діяльності. Сфера послуг дуже тісно пов’язана із іншими сторонами суспільного життя та є 
важливим джерелом мобілізації потенціалу зростання міста, підвищення якості та рівня 
життя населення. Природа сфери послуг підкоряється загальним законам ринкової 
економіки, серед яких виділяють наступні: 

- високий динамізм; 
- висока швидкість обігу капіталу внаслідок короткого виробничого циклу; 
- переважання малих і середніх підприємств, а також їх висока чутливість до ринкової 

кон'юнктури у зв'язку з неможливістю транспортувати і складувати послуги;  
- специфіка процесу надання послуг, пов'язана з особистим контактом виробника і 

споживача; 
- індивідуальність і нестандартність послуг, що надаються, і технологій у багатьох 

галузях. 
У результаті впливу постійно змінних чинників попиту та пропозиції у наш час 

сформувалися три типові моделі функціонування сфери послуг: німецька, шведська та 
американська, кожна з яких має свої особливості (табл.1). Що стосується формування моделі 
розвитку сфери послуг в містах України, то її можна характеризувати змішуванням рис 
зазначених трьох підходів. Це пояснюється наступними причинами: 

1. Зростанням зайнятості у невиробничій сфері при скороченні чисельності 
зайнятих у виробничій. Це пов’язано з особливістю розвитку сфери послуг у період криз в 
90-х роках та 2008-2009 рр., коли відбулось різке падіння обсягів виробництва та чисельності 
зайнятих у ведучих галузях реального сектора економіки – промисловості, будівництві, 
сільському господарстві. 
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2. Наявності в українській моделі високої питомої ваги безкоштовних послуг 
(такі галузі, як охорона здоров’я та освіта). Разом з тим відбувається розширення ринку 
платних послуг за рахунок їх перетоку з безкоштовного сектору, появи нових видів послуг. 

3. Значної потенціальної можливості для стійкого та ефективного розвитку, однак 
обмеженої ресурсними можливостями попиту та пропозиції (матеріального добробуту 
потенціальних клієнтів та обмеженість матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів у 
постачальників послуг). 

Таблиця 1 
Типові моделі розвитку сфери послуг [10, с.9] 

Модель Характерні риси 

Німецька модель 

1. Високий рівень заробітної плати, у тому числі і в сфері послуг, що обумовлює їхню 
відносну дорожнечу.   
2. Схильність населення до самообслуговування внаслідок традиційної привабливості для 
населення домашньої праці, значної чисельності непрацюючих жінок, дорожнеча послуг. 
3. Велика частка виробничих послуг, які включаються статистикою у сферу виробництва, у 
зв’язку з чим зменшується кількість зайнятих у сфері «чистих» споживчих послуг. 

Шведська модель 

1. Велика частка державних послуг (соціальна політика). 
2. Перевага комунальних (безкоштовних) послуг над приватними (безкоштовна освіта, 
охорона здоров’я та ін.). 
3. Великі податки, які скорочують сімейні доходи та створюють цим додаткову потребу у 
праці жінок та відносно високу зайнятість. 
4. Значна частка жінок у сфері послуг. 

Американська 
модель 

1. Висока схильність населення до використання послуг, що пояснюється великим 
навантаженням на роботі, необхідністю економити час, психологічній схильності до 
споживання. 
2. Розвиненість і надзвичайна різноманітність сфери послуг. 
3. Індивідуальний характер виробництва послуг. 

 

В українській економіці найбільш значимою складовою сфери послуг є торгово-
побутове обслуговування, що включає операції з прийняття заказів, передачі їх виробничому 
персоналу, реалізації готової продукції особистого виробництва чи покупної, організації 
відпочинку та дозвілля. 

На ефективний розвиток сфери торгово-побутового обслуговування у 
монофункціональному місті, як і в будь-яких інших, впливає велика кількість чинників. Ільїн 
В.А. пропонує типологію чинників, які впливають на розвиток торгово-побутового 
обслуговування у великому місті. На наш погляд її можна також запропонувати і для 
монофункціональних міст (рис. 5). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Типологія чинників розвитку сфери обслуговування [10, c.18] 
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З рис. 5 бачимо, що до чинників пропозиції відносяться територіальні та економічні 
чинники, як в свою чергу до чинників попиту відносяться соціальні та психографічні 
чинники. Коротко їх охарактеризуємо: 

1. Територіальні чинники: наявність будь-яких підприємств у місті, їхня 
характеристика та розміщення на території міста. 

2. Економічні чинники: роздрібний товарообіг побутових послуг та послуг 
громадського харчування, що надаються у місті, динаміка, структура цінових чинників, 
ресурсний потенціал підприємств торгово-побутових послуг. 

3. Соціальні чинники: рівень життя населення міста, самооцінка населенням міста 
свого економічного положення, соціальне самопочуття населення міста. 

4. Психографічні чинники: задоволеність умовами надання послуг торгово-
побутового обслуговування у місті, умови прийняття рішень про місце здійснення покупки 
та користування послугами торгово-побутового обслуговування. 

Таким чином, для висвітлення проблем розвитку сфери послуг у монофункціональних 
містах необхідно вивчити кожен з цих типів чинників. Дослідимо стан розвитку сфери 
послуг у тих моногалузевих містах Донецької та Луганської областей, дані за якими є у 
загальному доступі. По-перше, розглянемо демографічну ситуацію (табл. 2). 

Таблиця 2 
Чисельність населення, тис. осіб 

Область Місто 2009 2010 2011 2012 

Вугледар 15,6 15,5 15,5 15,5* 
Дебальцеве 46,9 46,7 46,3 46,3* 
Димитров 51,6 51,3 51,0 51,0* 
Добропілля 64,8 64,3 63,9 63,9* 
Докучаєвськ 24,6 24,5 24,5 24,5* 
Новогродівка 15,8 15,7 15,6 15,6* 
Кіровське 28,7 28,5 28,5 28,5* 
Сніжне 72,5 71,8 71,3 71,3* 

Д
он
ец
ьк
а 

Шахтарськ 62,5 61,7 61,2 61,2* 
Брянка 55,7 55,2 54,7 54,1 
Кіровськ 38,2 37,7 37,2 36,7 
Первомайськ 72,6 71,9 71,1 70,6 
Ровеньки 86,1 85,4 84,8 84,4 Л

уг
ан
сь
ка

 

Рубіжне 61,8 61,5 61,1 60,7 
*  - дані станом на 01.01.2012 р. 
(складено на основі статистичних даних [14,15]) 

Як бачимо, чисельність населення у представленних містах скорочується з року в рік. 
В першу чергу це пояснюється природним скороченням населення, тому як в більшості 
містах смертність перевищує народжуваність, а у другу міграційним чинником. Як правило, 
серед людей, які мігрують в інші міста переважають люди працездатного віку та молодь, що 
отримує вищу освіту. Таким чином демографічний чинник негативно впливає на розвиток 
сфери послуг. Не дивлячись на це за останні 2 роки спостерігається тенденція збільшення 
народжуваності в моногалузевих містах. Таким чином, ці тенденції призводять до 
підвищення попиту на такі послуги: 

 ритуальні послуги; 
 дошкільна освіта; 
 дитячі розважальні центри; 
 дитячі розвиваючі центри. 

В умовах моногалузевих міст Донецької та Луганської областей, де існує значна 
заборгованість із виплати заробітної плати та більш високий рівень бідності (ніж у великих 
містах), особливо у містах: Димитров, Кіровське, Сніжне, Шахтарськ; цінова політика 
підприємств, які надають ці послуги має бути виваженою та формуватися на умовах 
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мінімально можливої ціни.  Також важливою особливістю міст Донецької області є те, що 
міста, які входять до Донецько-Макіївської агломерації, значно залежать від послуг, які 
надаються підприємствами Донецька. Це затримує розвиток підприємств, що здійснюють 
такі ж самі послуги на своїй території. Наприклад, послуга хімчистки одягу наявна у великих 
містах,тоді як у моногалузевих малих містах, прилеглих до м.Донецька, м.Макіївка, 
м.Красноармійськ та ін., цю послугу майже ніхто не надає. Те саме можна сказати про 
послуги готелів та ресторанів.     

У табл. 3 наведені дані щодо обсягів реалізації послуг за останні три роки. 
Таблиця 3 

Обсяг реалізованних послуг у розрахунку на 1 особу, грн. 
 

Область Місто 2010 2011 2012 
Вугледар 1940,2 2731,3 2973,6 
Дебальцеве 1381,4 1763,3 2002,1 
Димитров 1725,4 1843,8 2765,0 
Добропілля 808,5 888,0 1015,3 
Докучаєвськ 643,4 1057,1 982,1 
Новогродівка 8,0 45,2 96,4 
Кіровське 288,5 313,1 309,9 
Сніжне 588,3 438,5 531,8 

Д
он
ец
ьк
а 

Шахтарськ 926,0 1097,5 1332,7 
Брянка 145,8 169,4 178,3 
Кіровськ 219,2 271,6 301,6 
Первомайськ 362,0 449,8 546,5 
Ровеньки 420,4 434,9 475,8 

Л
уг
ан
сь
ка

 

Рубіжне 389,4 441,3 440,3 
(складено на основі статистичних даних [14,15]) 
З приведених даних видно, що обсяги реалізації послуг зросли за останні три роки, 

окрім м.Докучаєвськ та м.Кіровське. Найменши й обсяг послуг реалізовано у м.Новогродівка. 
Потрібно відмітити, що обсяг реалізованих послуг у коштовому еквиваленті не залежить від 
чисельності населення та від його щільності. Серед найширше представлених послуг у 
моногалузевих містах можна зазначити: 

- фінансові послуги; 
- послуги перукарень; 
- транспортні послуги (таксі); 
- медичні послуги; 
- послуги з дошкільної та шкільної освіти; 
- послуги ЖКГ; 
- послуги з ремонту взуття та кожгалантереї; 
- послуги з налагодження та ремонту побутової техніки; 
- послуги автомобільного сервісу та шиномонтажу. 
При цьому, такі послуги, як медицина, дошкільна та шкільна освіта, послуги ЖКГ 

здійснюються переважно державними установами, тоді як у великих полігалузевих містах в 
цій сфері давно беруть участь приватні підприємці. Загалом, у моногалузевих містах рівень 
надання послуг значно нижчий, ніж у великих містах. Це можна пояснити низьким рівнем 
конкуренції. Так, наприклад, сервіс та рівень приготування страв у кафе в маленькому 
моногалузевому місті значно поступаються кафе у великих містах. Як правило в таких містах 
відсутні страви різноманітних іноземних кухонь (китайської, японської, італійської та ін.) на 
противагу великих міст.  

Як бачимо, оцінка чинників розвитку сфери послуг у моногалузевих містах виявила 
неоднозначність їх впливу на перспективи розвитку цього сектору економіки. У табл. 4. 
представлена матриця, яка агрегує основні результати факторного аналізу та дозволяє 
виявити найбільш значимі проблеми ефективного розвитку галузі та існуючі шляхи їх 
вирішення. 
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Таблиця 4 
Матриця оцінки впливу факторів на ефективність розвитку сфери послуг 

моногалуевих міст 
  Позитивний вплив Негативний вплив 

ЧИННИКИ ПРОПОЗИЦІЇ 
- низький рівень конкуренції у сфері надання 
різноманітних послуг; 
- наявність відносно дешевої сили праці; 
- наявність відносно недорогого нерухомого майна 
для можливості здійснення послуг (приміщення під 
офіс чи кабінет); 
- високий рівень доходності сектора послуг, що 
робить його інвестиційно привабливим; 
- збереження існуючих та створення нових видів 
послуг, що надаються населенню. 

- наявність тіньового ринку послуг без сплати податкі, 
що знижує рівень соціального та бюджетного ефекту 
від розвитку сфери послуг та створює скриту 
конкуренцію між підприємствами; 
- конкуренція послуг, які надаються підприємствами, 
розташованих поблизу великими містами; 
- активізація внутрішніх проблем розвитку 
підприємств сфери послуг (застаріле обладнання та 
дизайн, неефективний менеджмент, недостатньо 
професійна підготовка спеціалістів). 

ЧИННИКИ ПОПИТУ 
- наявність «ниш» для ровитку підприємницької 
активності місцевих жителів; 
- незначне підвищення реальних доходів населення за 
останні роки; 
- підвищення можливостей кредитування населення з 
метою придбання товарів тривалого використання, що 
дозволяє виділити кошти на отримання населенням 
різноманітних послуг; 
- використання нових форм просування послуг та 
стимулювання їхнього збуту для підвищення обігу 
сфери послуг. 

- обмежені можливості купівельної спроможності 
основної маси населення, значна частка доходів якого 
направлена на задоволення базових потреб; 
- зростання споживчих цін на товари та 
продуктихарчування, які складають купівельний 
кошик, що визвано підвищенням цін на енергоносії, 
транспорт та комунальні послуги; 
- низький рівень збережень населення, що звужує 
можливості розвитку ринку товарів тривалого 
використання; 
- обмежений вибір серед представлених послуг, що 
спонукає жителів скористатися ними у великих 
містах, розташованих недалеко. 

(складено авторами) 
На базі агрегованої оцінки чинників ефективного розвитку сфери послуг можуть бути 

визначені пріоритетні напрямки її розвитку на перспективний період. Назвемо основні 
особливості напрямків з них, розроблені з урахування специфіки окремих галузей. 

У сфері громадського харчування: 
- підтримка і розвиток підприємницької діяльності в сфері громадського 

харчування місцевими органами влади (інформаційне забезпечення, надання можливості 
льготного періоду в сплаті податків, сприяння у пошуку спонсорної підтримки); 

-   реорганізація існуючих закладів з метою підвищеня ефективності їхньої 
діяльності (підвищення рівню сервісу, умов праці та ін.). Це можливо здійснити шляхом 
залучення спеціалістів відомих у цій сфері, кредитних ресурсів; використання технології 
франчайзингу; 

- розвиток соціально-орієнтованих підприємств, які забезпечують харчуванням 
працівників, службовців, учнів, дітей в дошкільних закладах,пацієнтів у лікарняних 
установах. 

У сфері надання побутових послуг: 
-    посилення підприємницької активності на ринку побутових послуг міста; 
-  створення прачечних самообслуговування; 
-  розвиток підприємств побутового обслуговування (до 10-15 видів послуг) з 

використанням нових видів послуг (комп’юторний дизайн інтер’єрів, ландшафтного 
дизайну) з можливістю запропонувати населенню достатньо низьки ціни у порівнянні з 
цінами на ці послуги у великих містах.  

У сфері надання соціальних послуг: 
- створення системи планування соціальних послуг; 
- розвиток благодійних фондів, спрямованих на надання соціальних послуг, 

таких як: безкоштовне медичне обслуговування, допомога інвалідам та самотнім людям 
похилого віку у побуті, надання освітніх послуг незабезпеченим прошаркам населення та ін.  
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Одним з найважливіших завдань у справі підвищення рівня управління у сфері послуг 
є організація моніторингу споживчого ринку. Моніторинг в сфері послуг – це постійна 
система спостереження, оцінки і прогнозу місцевими органами економічної кон'юнктури і 
соціально-політичної обстановки, що складається на території цього сегменту ринку в 
умовах конкуренції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Структура системи моніторингових показників розвитку підприємств сфери 
послуг моногалузевого міста 

 

До основних завдань моніторингу відносяться: 
- організація спостереження, отримання достовірної і об'єктивної інформації про 

протікання соціально-економічних процесів; 
- оцінка і системний аналіз отримуваної інформації, виявлення причин, що 

викликають той або інший характер протікання соціально-економічних процесів; 
- забезпечення в установленому порядку органів управління, підприємств, установ і 

організацій (незалежно від їх підлеглості і форми власності), громадян інформацією, 
отриманою при проведенні галузевого моніторингу; 

Загальні  
відомості 

Показники 
використання  
ресурсів праці 

Показники стану 
матеріально-
технічної бази 

Витратні 
показники 

Показники 
ефективності 
діяльності 

підприємства 

Найменування підприємства з указанням 
організаційно-правової форми 
Вид діяльності 
Координати 
Час праці 
Асортимент послуг, що надаються 

Рівень технічного оснащення 
Коефіцієнт оновлення основних фондів 
Коефіцієнт фізичного зносу ОФ 
Фондовіддача 
Фондорентабельність 

Чисельність працівників 
Кваліфікаційний склад працівників 
Фонд заробітної плати 
Продуктивність праці 
Прибуток, віднесений до фонду заробітної плати, 
який приходиться на 1-го працівника 

Товарообіг (на 1 м2 торгової площі на 1 місце) 
Прибуток балансовий (на 1 м2 торгової площі на 1-
го працівника) 
Рентабельність загальна 
Рівень податкових платежів (на 1 м2 торгової площі 
на 1-го працівника) 

Розмір витрат виробництва та обігу (собівартість) в 
абсолютному вираженні 
Рівень витрат 



 75

- підготовка і доведення до відповідних органів управління і влади рекомендацій, 
спрямованих на локалізацію, подолання негативних і підтримку позитивних тенденцій. 

Авторами пропонується застосування системи моніторингових показників для оцінки 
рівня розвитку підприємств обслуговування, що розроблена Ільїним В.А. [10, c.63] та 
адаптована до умов моногалузевих міст (рис. 6).  

Для проведення моніторингу необхідно ввести на території моногалузевого міста 
облікову карту для кожного підприємства – незалежно від форми власності і відомчою 
приналежності. Ця карта є документом, що підтверджує облік підприємства сфери послуг, в 
якості об'єкту споживчого ринку. На основі облікових карт місцевими органами влади буде 
сформований єдиний у місті реєстр підприємств. 

Введення облікових карт сприятиме рішенню наступних питань: 1) впорядкуванню 
розміщення діючих суб'єктів обслуговування і організації сезонних об'єктів обслуговування 
населення; 2) благоустрою і поліпшенню санітарного утримання об'єктів громадського 
харчування; 3) можливості впливу на формування асортименту послуг, який повинен 
відповідати виду і типу підприємства; 4) сприянню розвитку міжрегіональних постачань 
товарів на споживчий ринок міста; 5) здійсненню контролю за дотриманням законів на 
території міста; 6) створенню геоінформаційної системи в розрізі підприємств сфери послуг. 

Для систематичного узагальнення результатів моніторинг сфери обслуговування 
рекомендується проводити з періодичністю один раз в рік. Для його якісного виконання має 
бути підготовлене нормативно-методичне забезпечення і розроблені ефективні програмно-
обчислювальні засоби. 

Отримувана в ході моніторингу інформація використовується в цілях розробки 
пропозицій, а потім на їх основі – конкретних заходів із зміни ситуації у сфері послуг міста, а 
також служить початковою базою для формування системи планування та прогнозування. 

Потрібно зазначити, що моногалузеві міста мають свою специфіку існування. Тому 
для розвитку ефективного ринку послуг в таких містах потрібна трансформація всієї 
економіки міста, особливо це стосується шахтарських міст Донецької та Луганської 
областей. 

Історія має вдалі приклади таких трансформацій. Так, наприклад, у Німеччині 
розвиток старопромислових міст, до яких належать шахтарські, здійснюється через 
структурні фонди, метою яких є «...реструктуризація стагнуючих індустріальних регіонів». 
Регіони, що підпадають під суворо визначені критерії відповідності цьому типу, стають так 
званими регіонами соціально-економічної трансформації й одержують фінансову підтримку. 
Фінансування відбувається за рахунок коштів європейського фонду регіонального розвитку, 
коштів самої землі та приватних інвестицій, федерального фінансування не передбачається. 
Основними цілями програм, що розпочали діяти в Німеччині з 1984 року, є: підтримка 
середнього бізнесу, а також надання допомоги в організації нового бізнесу; створення 
комфортних умов проживання (у рамках концепції стійкого розвитку); розширення 
інноваційної діяльності на території землі за рахунок створення «економіки знань»; 
удосконалення системи трансферу технологій; переорієнтація на нові напрямки – екологію й 
мікроелектроніку. 

Основним інструментом стимулювання інноваційної активності стало створення 
густої мережі різноманітних організацій, метою яких було створення ефективної взаємодії 
між університетами, дослідницькими центрами та малим і середнім бізнесом. Однією з 
унікальних рис процесу реструктуризації промисловості Німеччини став розвиток 
екологічних технологій, що спричинило попит на бізнесові та транспортні послуги, розробку 
програмного забезпечення. У результаті проведених заходів був створений екологічний 
кластер, який одержав підтримку на рівні уряду. Цей кластер швидко став конкурентною 
перевагою регіону, а обсяги його продажів вийшли за межі країни. 

Ще один приклад: у місті Лілль (Франція), був ініційований перехід від промислової 
залежності в сектор послуг (туризм, фінанси, логістика), де на цьому етапі розвитку зайнято 
75 % працездатного населення [16]. Було розроблено проекти з розвитку транспортної 
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інфраструктури, ініційовано Великий міський проект, метою якого стало поліпшення умов 
життя середнього класу шляхом перетворення старого житлового фонду в житло гарної 
якості, що сприяло припливу мешканців. У місті було створено «Європейський 
університетський простір Лілля», що складається з трьох університетів: технічного, 
юридичного та гуманітарного, і це також сприяло притоку мешканців у регіон. Так, у 2005 
році середній вік мешканця становив 29 років [17]. 

Ці приклади ілюструють можливість реструктуризації економіки моно галузевих міст 
та зняття навантаження з промислового сектору та розвиток сфери послуг. 

Висновки. Результати проведеного дослідження представляють методологический 
інструментарій оцінки поточного і перспективного развития сфери торгово-побутового 
обслуговування у великому місті. Його основні положення можуть бути використані 
муніципальними органами влади і управління для вдосконалення політики на міському 
споживчому ринку з метою рішення проблем, пов'язаних з підвищенням якості 
життєдіяльності населення. 

Уточнено функціональну типологію монофункціональних міст, також визначено 
теоретичну сутність механізму соціально-економічного монофункціонального міста у рамках 
регіону й виконано маркетинговий аналіз ринкових можливостей (ринкового потенціалу) 
розвитку підприємства сфери послуг. Виявлено, що ефективність функціонування 
монофункціональних міст залежить від здійснення виваженої регіональної політики у 
напрямку розвитку сфери послуг в умовах трансформації регіонального інфраструктурного 
комплексу. 

Основні наукові результати монографічного дослідження дають змогу вирішити 
наукову проблему, яка полягає у розробці теоретико-методологічних засад формування, 
функціонування та розвитку сфери послуг в умовах побудови нової архітектури регіональної 
та національної економіки, ринкової трансформації інфраструктурного комплексу регіонів та 
територій, становлення постіндустріального суспільства. 
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ГЛАВА 3.9. ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ КАК ПРОСТРАНСТВЕННО 
ЛОКАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ 

ПРОГРЕССИВНОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ) 

 

Ижгузина Н.Р. 
Уральский государственный экономический университет 

 

В настоящее время мировое сообщество склонно рассматривать городские 
агломерации (ГА) как эффективный инструмент успешного социально-экономического 
развития территории, что определяет актуальность и неугасающий интерес к исследованию 
агломерационных процессов. Агломерация1 представляет собой результат развития города в 
период сокращения его возможностей для дальнейшего развития и потребности в более 
обширной пространственной локализации. Вопросы развития путей сообщения, в том числе 
скоростных связей, соединяющий между собой центр агломерации с городами-спутниками; 
городского транспорта; водно-канализационного хозяйства; организация вывоза и 
захоронения бытового мусора; благоустройство территории и т.д. должны рассматриваться 
администрацией города-центра агломерации совместно с руководящими структурами 
прилегающих территорий, с учетом их интересов, генеральных планов и схем 
территориального планирования. В этой связи агломерация выступает как единая 
пространственно-локализованная система, поэтому необходимым представляется уточнение 
понятия «пространственно-локализованная система» (ПЛС). 

В литературе можно встретить определение пространственно локализованной 
экономической системы. Как утверждает Миннеханова Е. В., это «часть региональной 
системы, характеризующаяся совокупной реализацией совместных функций властных и 
хозяйственных структур на основе стимулирования спроса и предложения товаров и услуг, 
поддержания институтов и создания условий для успешного функционирования и развития 
территории» [9]. 

Для выявления сущности ПЛС проанализируем каждый термин отдельно.  
Пространство – одно из фундаментальных понятий науки, сущность которого пытались 
постичь многие видные деятели. Так, Аристотель рассматривал пространство как порядок 
взаимного расположения тел; Демокрит и Эпикур - как некоторую пустоту, в которой атомы 
образуют многообразие физических тел; Ньютон - как универсальную систему отсчета, 
относительно которой происходит движение тел. Однако среди исследователей до сих пор не 
сложилось единого мнения по вопросу, что же такое пространство. В Новой философской 
энциклопедии указывается, что пространство является формой созерцания, восприятия 
представления вещей, основным фактором высшего, эмпирического опыта, а также  
способом существования объективного мира, неразрывно связанного со временем [10, Т. 3: 
С. 370].  Наиболее емкое определение пространства дает Н.М. Сурнина: пространство - «это 
эволюционирующая, циклично саморазвивающаяся, иерархически организованная 
суперсистема, в каждой ячейке (точке) которой существует информационная программа 
развития (в проявленном или непроявленном состоянии), обусловливающая 
потенциальность, наполненность и многообразие форм его развития» [19]. 

В данном исследовании, прежде всего, речь идет об экономическом аспекте 
пространства, поэтому целесообразным является обратиться к понятию «экономическое 
пространство», однозначного определения которому наука еще не дала. В литературе 

                                                 
1 В данном исследовании городская агломерация трактуется как пространственно локализованная система, 
представляющая собой особое территориальное образование, скопление  городов и других населенных мест 
вокруг одного или нескольких городов-ядер и объединенных развитыми, интенсивными социально-
экономическими и иными взаимосвязями. В рамках развития агломерации предполагается последующая 
разработка Концепции стратегического развития и механизмов управления для достижения максимальных 
положительных результатов в формировании благоприятной среды для жителей и предпринимателей.  
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выделяется несколько подходов к анализу экономического пространства, представленных в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Подходы к анализу экономического пространства 

Название подхода Примеры определений 

Территориальный 

Гранберг А.Г.: «Экономическое пространство – это насыщенная территория, вмещающая 
множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные 
предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и 
инженерные сети и т.д.» [5]. 
Анимица Е.Г., Сурнина Н.М.: «Экономическое пространство – это та государственная 
территория, в пределах которой создается, используется и воспроизводится система 
жизнедеятельности человека, осуществляется деятельность людей в целях удовлетворения 
потребностей. В широком смысле слова экономическое пространство охватывает 
территорию суши, внутренние и территориальные воды (акватории), которые необходимы 
для поддержания и улучшения условий населения. В узком смысле этого слова 
экономическое пространство – это хозяйственно освоенная территория страны, на которой 
осуществляется деятельность, связанная с производством, распределением, обменом и 
потреблением товаров и услуг» [2].  

Хозяйственный 
(деятельностный) 

Иншаков О.В., Фролов Д.П.: Экономическое пространство – «пространство, в котором 
ведется хозяйство. Производя определенные затраты труда, человек присваивает и 
отстаивает от посторонних посягательств пространство ведения своего хозяйства, 
осваивается в нем, саморазвиваясь через создаваемые продукты и вовлечение в процесс 
новых факторов производства» [8].  
Осипов Ю.М.: «Хозяйственное пространство – пространство, объем, поле хозяйства, его 
реализации; место действия хозяйственного начала, осуществления хозяйственной 
инициативы, достижения хозяйственного эффекта; пространство бытия, существования, 
жизни, выделяемое и рассматриваемое по хозяйственному критерию; хозяйство в 
пространственном представлении» [11]. 

Ресурсный 

Чекмарев В.В.: Экономическое пространство – «пространство, образованное: физическими и 
юридическими лицами (субъектами), которые для реализации своих экономических 
потребностей и выражающих эти потребности экономических интересов вступают в 
экономические отношения; физическими и нефизическими объектами, являющимися 
источниками экономических интересов и экономических отношений» [20]. 
Пефтиев В.И. рассматривает экономическое пространство через систему отношений по 
использованию экономических ресурсов [15]. 
Радаев В.В.: Экономическое пространство – совокупность «экономических действий», под 
которыми ученый понимает «определенную связь между целями и средствами, а также 
предполагает особый характер самого действия» [16]. 

Информационный 

Иванов Е.Ю.:  Экономическое пространство формируется информационными потоками, 
циркулирующими между хозяйствующими субъектами, и именно они определяют структуру 
этого пространства [7]. 
Паринов С.И.: Экономические агенты, под которыми понимаются субъекты хозяйствования, 
обмениваясь сигналами в процессе хозяйственной деятельности, формируют этим 
экономическое пространство [12].  
Шибусава, Х.: «Экономическое пространство может интерпретироваться как некоторая 
коммерческая часть Интернета, посредством которой осуществляется управление потоками 
произведенных товаров» [28]. 

Таким образом, при характеристике экономического пространства необходимо 
учитывать следующие его элементы, представленные на рисунке 1. 

Анализ вышеприведенных дефиниций экономического пространства позволяет дать 
определение экономическому пространству городской агломерации, которое можно 
определить как территорию развитых социально-экономических и иных взаимосвязей 
хозяйствующих субъектов, которая формируется на основе механизмов управления 
городской агломерацией. 

Далее перейдем к трактовке понятия «локализация». Согласно генезису термин 
«локализация» (лат. localis — местный, locus — место) означает «отнесение чего-либо к 
определённому месту, ограничение распространения какого-либо явления, процесса 
возможно более тесными границами, территориальными пределами (например, локализация 
пожара, локализация эпидемии, воспалительного процесса); связанность с определённым 
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местом» [4].  Эффект локализации (эффект кластеризации или MAR-эффекты) возникает в 
силу территориальной концентрации фирм одной отрасли, то есть себестоимость 
производства фирм определенной отрасли снижается по мере того, как совокупный объем 
производства фирм данной отрасли возрастает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Элементы экономического пространства 
 

Для завершения процесса  выявления сущности ПЛС необходимо дать определение 
системы.  В Новой философской энциклопедии указывается, что система (от греч. — целое, 
составленное из частей; соединение) представляет собой совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную 
целостность, единство[10, Т. 3: С. 552]. 

В научной литературе выделяется несколько подходов к определению системы. В 
частности термин «система» может рассматриваться как: теория (философская система 
Платона); классификация (Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева); 
завершённый метод практической деятельности (система Станиславского); способ 
организации мыслительной деятельности (система счисления); совокупность объектов 
природы (Солнечная система); некоторое свойство общества (политическая система, 
экономическая система и т. п.); совокупность установившихся норм жизни и правил 
поведения (законодательная система, система моральных ценностей) [3]. 

Количество различных дефиниций системы довольно велико. В.Н. Садовский в работе 
«Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ» приводит около 40 
определений системы [18]. Отправной точкой в данном исследовании будет служить 
определение системы, предлагаемое «Современным экономическим словарем»: «Система (от 
греч. sýstema— целое, состоящее из частей, соединение) – совокупность взаимосвязанных и 
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взаимодействующих элементов, образующих единое целое, действующих во имя общей 
цели» [17]. 

Таким образом, пространственно локализованная система представляет собой  
совокупность хозяйствующих субъектов, которые характеризуются развитыми социально-
экономическими  и иными взаимосвязями в пределах определенной территории и 
способствуют наилучшему развитию территории вследствие наличия системного эффекта.  

Городские агломерации как пространственно локализованные системы необычайно 
востребованы в России. Одной из особенностей нашей страны, которую необходимо 
учитывать, являются ее обширные пространства и гигантские расстояния, что делает вопрос 
формирования и развития городских агломераций особенно актуальным. В силу низкой 
плотности населения страны необходимы определенные зоны, которые способствовали бы 
концентрации  и стягиванию населения, тем самым обеспечивая успешное развитие всей 
территории и укрепляя конкурентоспособность национальной экономики на мировой арене.   

Таблица 2 
Преимущества и недостатки развития населенного пункта в составе городской 

агломерации1 
Преимущества Недостатки 

- сосредоточение научного, экономического 
потенциала, осуществление организационных и 
административных функций, широкий набор 
услуг, повышение уровня жизни, культуры; 
- высокая степень использования трудовых 
ресурсов плотно населенного ареала и широкая 
возможность выбора мест приложения труда; 
- возможность действенного регулирования 
крупного города развитием спутников, 
обладающих достаточной емкостью; 
- более полное использование выгод экономико-
географического положения и ресурсов данного 
района; 
- возможность систематического использования 
культурных ценностей; 
- наиболее полное и интенсивное использование 
территории; 
 

- внутри городских агломераций возрастает нагрузка на 
территорию; 
- экологические проблемы (повышенная загрязненность 
воздушного бассейна, повышенный уровень шума и т.д.); 
- сокращение зеленых насаждений и разрушение 
естественного ландшафта вследствие активного 
строительства в пределах агломераций, удаление 
населения от природы; 
- повышенные временные затраты на дорогу от места 
жительства до места работы и обратно и развитие 
транспортной усталости, которая формируется, если на 
дорогу тратиться более 1,5 часа в день; 
- обострение транспортных проблем. Пропускная 
способность улиц большинства городов не соответствует 
растущим потребностям населения в перевозках, растет 
уровень автомобилизации, но при этом снижается скорость 
движения всех видов индивидуального транспорта.  
Возникло парадоксальное противоречие между 
техническими возможностями современного транспорта и 
его фактической скоростью в городах, как правило, не 
превышающей 30 км/ч.; 
- удорожание инженерного оборудования в связи с 
нарастающим дефицитом водных ресурсов, трудностями 
со сбросом сточных вод, осложнениями в освоении новых 
территорий под застройку; 
- как отмечают некоторые эксперты, городские 
агломерации «стягивают» на себя и без того ограниченные 
ресурсы: финансовые, людские и т.д., «обескровливая 
периферию». Согласно противоположной точке зрения, 
именно города-центры агломераций позволяют устойчиво 
развиваться своим соседям, обеспечивая их необходимыми 
ресурсами. 

Агломерации способны эффективно сжать территорию, сконцентрировав при этом 
важнейшие объекты промышленности, науки, образования, культуры, рекреации и т.д., что 
приведет в дальнейшем к более продуктивной в социальном и экономическом отношении 
деятельности муниципалитетов, входящих в состав агломерации. Городские агломерации 
выступают в роли локомотивов социально-экономического развития, способствуя 
усовершенствованию всех сфер жизнедеятельности городов-ядер и их спутников. 

                                                 
1 Составлено автором по:[1, 13, 14, 21] 
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«Напомним, что около 70% наукоградов, обладающих уникальным интеллектуальным 
потенциалом, составляют спутники центров-лидеров. В агломерациях наукограды находят 
наилучшие условия для успешной деятельности» [6]. Помимо прочего, формирование и 
качественное развитие ГА выгодны и для населения, возможности для самореализации 
которого в пределах агломерации значительно возрастают вследствие наличия большего 
выбора для трудоустройства, проведения досуга, обучения и т.д.. Тем не менее, 
агломерационные процессы крайне сложны сами по себе, а потому имеют как 
положительные, так и отрицательные последствия, сгруппированные в табл. 2. 

Таким образом, процесс агломерирования дискуссионен и сложен и требует учета 
интересов всех его участников для достижения максимального агломерационного эффекта. 
Городские агломерации способны обеспечить успешное развитие страны, благоприятный 
социально-экономический и политический климат для населения и представителей бизнеса. 
Продемонстрируем это на примере Екатеринбургской городской агломерации (ЕГА), 
занимающей четвертое место по численности населения в России.  

Прежде всего, обозначим границы ЕГА. Справедливости ради, нужно отметить, что в 
связи с отсутствием официальной (законодательно утвержденной) методики делимитации и 
исследования агломерационных процессов на территории России научный мир до сих пор не 
дает однозначного ответа по поводу состава ЕГА. В этой связи автор исследовал зоны 0,5; 
1,0; 1,5; и 2,0 часовой транспортной доступности от города-центра агломерации с помощью 
топографических карт Свердловской области в масштабе 1:500 000, а также расписаний 
движения пригородных и междугородних автобусов и электропоездов. Принимая во 
внимание Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
(ОКТМО) и интенсивность поездок пригородных и междугородних автобусов и 
электропоездов, автор выявил наиболее «оптимальную» границу агломерации для 
исследования и социально-экономического развития, включающей муниципальные 
образования «город Екатеринбург» (центр агломерации) и  «посёлок Уральский», а также 
городские округа Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Полевской, Сысертский, Арамильский, 
Белоярский, Заречный, Верхнее Дуброво, Берёзовский, Верхняя Пышма и Среднеуральск 
(территория в пределах часовой транспортной доступности) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Екатеринбургская городская агломерация  

 

Из приведенной ниже таблицы видно, что Екатеринбургская агломерация, занимая чуть 
больше 6% территории Свердловской области, концентрирует свыше 47% населения, 
обеспечивая 84% ввода в действие жилых домов региона, 77% оборота розничной торговли и 
т.д. 
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Таблица 3 
Основные социально-экономические показатели Екатеринбургской городской агломерации, 2000-2012г.1 

 2000 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Свердловская 
область, 2012 

Доля ЕГА в 
Свердловской 
обл., 2012, % 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 1962,3 1944,5 1949,3 1978,4 1990,8 1994,9 2024,1 2047,7 4315,8 47,4 
  в т.ч. городское, тыс. чел. 1868,1 1849,4 1792,2 1819,8 1831,8 1827,7 1860,1 1882,4 3628,4 51,9 
Плотность населения, чел/кв.км 164,5 163,0 163,4 165,8 166,8 167,2 169,6 171,6 22,2 - 
Среднесписочная численность работников, чел.  - - - 838695,0 860170,0 574150,0 579402,0 592088,0 1586477,0 37,3 
Среднемесячная начисленная заработная плата, 
руб. 

2256,1 5545,4 8302,0 17342,5 16917,0 19869,8 22784,1 26158,9 25138,8 - 

Численность безработных, чел. 11560,0 10365,0 10034,0 10036,0 27439,0 14653,0 4566,3 - 38400,0 11,9 
Численность пенсионеров, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ (на конец года), 
чел. 

502417,0 502203,0 505095,0 511867,0 521473,0 533058,0 534933,0 - 1270000,0 42,1 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 
системе Пенсионного фонда РФ (на конец года), 
на 1000 человек населения 

256,0 258,3 259,1 258,7 261,9 267,2 264,3 - 294,3 - 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя (на 
конец года), кв.м 

19,1 20,0 20,6 21,9 22,6 23,4 24,1 24,7 23,7 - 

Число учреждений культурно-досугового типа  143,0 124,0 118,0 125,0 125,0 120,0 127,0 117,0 883,0 13,3 
Число общедоступных библиотек 187,0 177,0 176,0 173,0 174,0 174,0 171,0 171,0 897,0 19,1 
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей 
площади 

349,0 524,1 851,9 1360,7 1243,2 1391,6 1450,9 1565,2 1869,0 83,7 

Ввод в действие жилых домов на 1000 жителей, 
тыс. м2 общей площади 

0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,4 - 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 39866,3 92143,5 170926,9 394216,3 413337,9 490865,0 586320,3 660913,9 858801,0 77,0 
Оборот розничной торговли на душу населения, 
руб. 

20316,1 47386,7 87686,3 199260,2 207624,0 246060,0 289672,8 322753,2 199179,0 - 

Объем бытовых услуг населению, млн. руб. 316,1 610,6 1031,7 2781,5 2334,5 632,3 615,7 1020,7 21729,0 4,7 
Объем бытовых услуг на душу населения, руб. 161,1 314,0 529,3 1405,9 1172,6 317,0 304,2 498,5 5040,0 - 
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. - - - 131456,5 104333,1 110149,2 188009,8 185140,8 341635,0 54,2 
Инвестиции в основной капитал на 1 человека, 
руб. 

- - - 66445,9 52407,6 55215,4 92886,6 90412,3 79159,1 - 

 
 

                                                 
1 Составлено автором по: [22-27] 



Подавляющее большинство жителей агломерации – горожане (91,9%). В большинстве 
случаев ЕГА занимает более выигрышные позиции по сравнению со Свердловской 
областью, вкладывая значительную долю в ее развитие. В частности, агломерация опережает 
регион по таким показателям, как среднемесячная начисленная заработная плата (26158,9 
руб.); общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (24,7  
кв.м); ввод в действие жилых домов на 1000 жителей (0,8 тыс. м2 общей площади); оборот 
розничной торговли на душу населения (322,8 тыс. руб.); инвестиции в основной капитал на 
1 человека (90 тыс. руб.) (табл. 3). Сильные и слабые стороны Екатеринбургской 
агломерации, а также ее возможности и угрозы представлены в матрице SWOT-анализа 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Матрица SWOT-анализа Екатеринбургской городской агломерации 

Сильные стороны Слабые стороны 
Наличие муниципальных образований, способных к потенциальному 
вовлечению в агломерацию 
Неоднородное развитие муниципальных образований, что обеспечивает 
взаимовыгодность агломерации 
Наличие необходимой инфраструктуры в зоне агломерации 
Наличие незастроенных земель  
Наличие постоянных маятниковых миграций, в том числе трудовых 
Эффект  соседства  с  крупным  центром —  предоставление  жителям  
всей агломерации доступа к трудовым, образовательным, торговым, 
культурным и другим возможностям разных зон агломерации  
Наличие различных видов пассажирского транспорта в зоне агломерации 
Наличие аэропорта, крупного железнодорожного узла, которыми 
пользуются все города агломерации 
Учет агломерации в Генеральном плане Екатеринбурга, в частности 
предусматривается развитие Екатеринбурга как столицы 
территориальных образований - Екатеринбургской городской 
агломерации, Свердловской области, Уральского Федерального округа и 
Евразийского материка 

Отсутствие концепции развития Екатеринбургской городской 
агломерации  
Отсутствие российского опыта управления агломерацией 
Нежелание муниципальных образований объединятся в единое 
муниципальное образование 
Слабая информированность населения о выгодах агломерации 
Отсутствие скоростных транспортных связей в зоне агломерации 
Отсутствие определения городской агломерации в правовом 
отношении 
В действующем законодательстве не прописана схема 
объединения городских округов (только городских поселений). 
Не существует однозначной трактовки, применимы ли нормы, 
отнесенные к городским поселениям, к городским округам. 
 

Возможности Угрозы 
Юридическое оформление фактически сложившейся агломерации 
Формирование единой стратегии развития территорий 
Повышение статуса жителей городов-спутников 
Вероятный рост цен на недвижимость, что для владельцев жилья в 
городах-спутниках, застройщиков является плюсом 
Оптимизация производственно-экономического комплекса 
Жители могут получить земли под предпринимательство и застройку 
индивидуальным жильем. Участие в муниципальных программах этого 
профиля 
Усиление экономической активности на периферийных территориях 
Формирование единой транспортной системы, в том числе развитие 
скоростных связей  
Повышение степени использования трудовых ресурсов и расширение 
возможности выбора мест приложения труда 
Повышение уровня социально-культурного обслуживания населения в 
городах-спутниках 
Рост международной известности и внутрироссийского авторитета 
Екатеринбургской агломерации 
Новые возможности для прогрессивного развития в рамках агломерации, 
в частности по использованию окружающих Екатеринбург территорий, 
развитию сферы малого и среднего предпринимательства 
Усиление конкурентных позиций агломерации на общероссийской и 
международной арене, повышение престижа, имиджа муниципальных 
образований, входящих в агломерацию, что позволит привлекать больше 
инвестиций и новых технологий в связи с повышением внимания со 
стороны российских и иностранных инвесторов 
Включение агломерации в пятерку наиболее крупных агломераций 
России 

Вероятность потери самостоятельности муниципальных 
образований, входящих в агломерацию (в случае выбора модели 
управления агломерацией «Единый муниципалитет») 
Возможное увеличение тарифов на услуги ЖКХ 
Вероятный рост цен на недвижимость, что для физических и 
юридических лиц, приобретающих недвижимое имущество, 
является минусом 
Возможное ухудшение экологической обстановки в связи с 
переносом предприятий из Екатеринбурга на периферию 
В случае выбора модели управления агломерацией «Единый 
муниципалитет» – опасение жителей Екатеринбурга, что 
возрастёт нагрузка на инфраструктуру города. Это   может 
привести к росту очередей и прочим неудобствам (например, в 
медицинских учреждениях, социальных службах, 
образовательных учреждениях, детских садах  и т.п.) 
 В случае выбора модели управления агломерацией «Единый 
муниципалитет» – опасение    превращения      городов-спутников   
в отдалённые районы Екатеринбурга 
Ухудшение статистических показателей Екатеринбурга (за счет 
присоединения к городу неблагополучных территорий). Будет 
утрачено лидерство по ряду социально-экономических 
показателей (на душу населения) 
Опасность потери дотаций из областного бюджета для 
дотационных городов-спутников 
Развитие агломераций-конкурентов (Челябинская агломерация) 
Угроза «стягивания» населения, что может привести к 
диспропорциям в развитии 

Таким образом, Екатеринбургская агломерация представляет собой межрегиональный 
центр социально-экономического развития и притяжения востока европейской и 
западносибирской частей России и Северного Казахстана, фокусируя экономическую базу 
Свердловской области. Следует подчеркнуть, что в настоящее время городские агломерации 
рассматриваются как одна из основных форм  модернизации и ускоренного развития и 
повышения конкурентоспособности территориальных образований, регионов и, 
следовательно, национальных экономик. Как показывает мировой опыт, объединение 
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поселений в агломерации (производственные, трудовые, культурные и научно-
образовательные связи, которых обеспечивают достаточно высокий уровень развития 
производительных сил и способствуют формированию качественно новых условий развития 
экономики) способствует устойчивому развитию территории, превращая ее в ареал со 
значительным социальным и экономическим эффектом. Городские агломерации сегодня – 
это своеобразные «точки роста», способствующие прогрессивному развитию территорий. 
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Abstract: The aim of this study is twofold: to evaluate Poland’s regional development at NUTS 2 level and to 
prove the existence of convergence of economic growth among Polish provinces. To evaluate the variation in the 
development of provinces a non-model aggregation method was used. Based on those synthetic indicators of economic 
development, ranking of provinces for the years 2007 and 2012 was created. The ranking showed very little variance 
over the research period and did not answer the question of whether convergence occurred and if so, of what nature. 
Therefore, to answer that question, the provinces were clustered into 5 groups and a multidimensional k-means analysis 
was conducted. The research conducted on the basis of selected diagnostic variables does not confirm the occurrence of 
conditional convergence among Polish provinces.  

Key words: regional development, taxonomic methods, Poland NUTS 2. 
 

Introduction 
Spatial variation in the development is one of the main problems faced by present day 

economy. Levelling-off of regional disparities in economic development is a key objective of many 
regional policy strategies. The actions undertaken do not always bring about intended results, which 
is confirmed by the changing convergence and divergence trends in per capita regional product [5, 
p.118]. In economy the concept of convergence means commonality of income or other measures of 
economic growth and poor regions catching up with affluent regions, whereas divergence, on the 
other hand, is a reverse process notorious for stratification of income (or other measures of 
economic growth) and migration to affluent regions. In economic literature two basic types of 
regional convergences at NUTS 2 level (provinces) are explored. First one is the sigma convergence 
which occurs when disparities in per capita earnings among regions decrease over time. It can take 
the form of absolute convergence meaning that poor regions develop quicker than affluent regions 
or conditional convergence when regions of similar structural features are converging up to a 
certain extent [4, p. 22-25]. 

The goal of this paper is to assess Poland’s regional development through comparison of the 
economic development of Polish provinces over the period 2007-2012 and to evaluate if any 
convergence in the economic development occurred in the research period. Convergence 
understood as economic unification of regions is a much desired phenomenon, provided for in the 
national strategies for regional development and guidelines set by the European Commission. There 
are special EU funds dedicated to the balancing of economic development disparities across 
regions.  

Material and methodology 
One of the main challenges authors face in their examination of regions is to come up with a 

precise definition of the research subject and with accurate selection of regional development 
factors that can be used in further analysis as variables – features have to capture selected aspects of 
regional development or act as explanatory variables in econometric regional models. Features 
included in a model have to meet formal, statistical and subject matter selection criteria. A set of 



 

 86

potential diagnostic features has to embrace all of the indicators which, in the experts’ view, have 
the highest informative value and truly reflect a given phenomenon. Experts are often not able to 
capture the formal properties of selected features, such as discriminatory properties or quantitative 
correlation between features in their exactitude. This is why researchers resort to statistical 
procedures and reduce the set of potential diagnostic features determined as per experts’ opinion to 
a set of features with more accurate discriminatory values.   

To ensure dependability of research, a clear research procedure must be defined. In this 
study the following model of taxonomic analysis of variation in multi-feature objects was assumed 
on the diagram below (fig.1).  

 
Fig. 1. Stages of analysis 

Source: own compilation 
In order to assess regional development one has to apply statistical measures informative of 

regional variation levels, such as: range of feature variability, maximum and minimum value, 
standard deviation, coefficient of variation etc. Values of these measures carry information about 
the variation in development among spatial objects analyzed [3, p. 27]. A prerequisite for 
considering these measures as diagnostic features is their potential to discriminate among research 
objects. In order to ensure the latter, potential diagnostic features are examined with regard to their 
variability, making sure it is big enough. From the initial set of features the quasi-fixed features, 
showing poor diagnostic potential, are eliminated. To do that, variation coefficients are calculated 
for all individual features and in result, from the set of potential diagnostic features all values for 
which Vi≤V* are eliminated. Usually the threshold value is defined as 10% variation, and variables 
falling bellow this threshold are considered quasi-fixed. In the research work were used to assess 
economic development 14 indicators taken from the local data bank kept by the Polish Main 
Statistical Office (GUS), aggregated at the province level (NUTS 2) (tbl. 1).  

In order to generally assess the variance in the development of provinces a non-model based 
aggregation was applied. As an aggregate measure an integrated synthetic indicator Si was used, 
defined on the basis of selected diagnostic variables which meet the criteria set, both subject matter 
and formal criteria (informative value, high variability, as well as the potential to comprehensively 
depict regional economic structure). The method embraces object ordering procedures so as to 
construct a synthetic indicator of development which depicts the variation of objects with regard to 
the complex subject phenomenon and based on that, to perform linear object ordering which may 
also produce groups of similar objects. Linear ordering consists in aggregation, that is conversion of 
multi-feature units into a one-dimensional space. 
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Table 1 
List of diagnostic variables 

Symbol Indicators 
Variable’s 

characteristics 

X1 Gross Domestic Product per capita [PLN] stimulant 

X2 Outlays on R&D per capita [PLN] stimulant 

X3 Gross value of fixed assets per capita [PLN]  stimulant 

X4 Registered unemployment rate [%] destimulant 

X5 Employment rate in the age group of 55-64 years [%] stimulant 

X6 Business entities per 1000 inhabitants in the working age  [economic entities] stimulant 

X7 Number of start-ups [single no] stimulant 

X8 Number of registered companies [single no] destimulant 

X9 Improved hard surface public roads per 10 thousand population [km] stimulant 

X10 
Number of motor vehicle accident fatalities per 10 thousand population [single 
no] 

destimulant 

X11 Total rail lines per 10 thousand population [km] stimulant 

X12 Percent of urban development [%] stimulant 

X13 Number of flats delivered [single no] stimulant 

X14 Average usable area per 1 dwelling delivered [m2] stimulant 

Source: own compilation 
For the purpose of constructing synthetic indicators the authors employed the zero 

unitarization method [2, p. 98-102; 1, p. 10] which provides for two stages of the research 
procedure adopted: stimulation of destimulants and standardization of variables. Depending on their 
nature, that is their impact on the research subject, the variables were standardized with the use of 
the following formulas: 
1.  stimulants ─ positive impact 

 
2.  destimulants – negative impact  

 
Consequently, synthetic indicators qi, were constructed based on the results obtained:   
 

 
 
 
 

The next stage was to conduct a multidimensional analysis through cluster analysis 
including: the agglomeration method (hierarchical) and k-means (non-hierarchical). Agglomeration 
methods are based on using an appropriate metric, that is measures of distances between clusters 
which allow to, during initial clustering, merge two contiguous clusters to reduce the number of 
clusters. Results of hierarchical clustering are graphically presented in a dendogram (tree diagram). 
By contrast, analysis through k-means clustering is the process of partitioning all objects into k-
groups (clusters) to maximize dissimilarity between clusters and maximize similarity of objects 
within clusters. Results of grouping with k-means algorithm have been presented in two charts (list 
of objects grouped by clusters and description of clusters by centroids - mean value for each 
variable). In both methods as distance measure between objects d(xi, xk) Euclidean distance was 
assumed.  

Results and Discussion 
Gross Domestic Product (GDP) is one of the most fundamental measures of national income 

and one of the measures of regional economic growth. It can be ascertained that in Poland, for the 
provinces examined, GDP grew systematically at NUTS 2 level (tbl. 2). 
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Table 2  
Basic statistical characteristics of GDP per capita at NUTS 2 level for Poland 

Years 
Characteristics 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Minimum  20 895 23 079 23 393 24 691 26 801 27 886

Maximum  49 350 53 002 56 119 60 075 64 790 68 053

Range  28 455 29 923 32 726 35 384 37 989 40 167

Mean  28 240 30 614 31 821 33 340 35 849 37 356

Variance [%] 23,62 23,03 24,24 25,36 25,68 26,17
Source: own compilation 
This indicator shows that the average GDP per capita increased by approx.32% over the six-

year period, which proves that economic growth had indeed taken place in the provinces. 
Unfortunately, the difference between maximum and minimum values (range) also increased over 
the time which suggests growing divergence between regions.  

Since GDP per capita is not a sufficient measure of development, a set of diagnostic 
variables was applied to verify the findings; after an initial processing of data (unitarization), a 
synthetic indicator of economic development was constructed for each province and consequently, a 
ranking of provinces for the two research years was produced (tbl. 3).  

Analysis of the rankings obtained showed that only six provinces did not move their place in 
the ranking over the research period. The Swietokrzyskie and West-Pomeranian provinces  moved 
up 3 places in the ranking, whereas Lodz, Podlasie and Lublin provinces dropped two places. Other 
provinces moved up or down just one place. Such a small variation suggests minor changes at the 
regional level.  

Table 3  
Ranking of the Polish provinces in the years 2007 and 2012 

Province Place in 2007 Place in 2012 Change of place 

Mazowieckie (Masovian) 1 1 0 

Wielkopolskie(Greater Poland) 2 3 -1 

Śląskie (Silesian ) 3 2 1 

Opolskie (Opole) 4 5 -1 

Małopolskie (Lesser Poland) 5 6 -1 

Dolnośląskie (Lower Silesian) 6 4 2 

Pomorskie (Pomeranian) 7 7 0 

Lubuskie (Lubusz) 8 8 0 

Łódzkie (Lodz) 9 10 -2 

Podlaskie (Podlasie) 10 12 -2 
Zachodniopomorskie 
(West-Pomeranian) 

11 9 3 

Lubelskie (Lublin) 12 14 -2 

Podkarpackie (Subcarpathian) 13 13 0 

Świętokrzyskie (Swietokrzyskie) 14 11 3 

Kujawsko-Pomorskie (Kuyavian-Pomeranian) 15 15 0 

Warmińsko-Mazurskie (Warmian-Masurian) 16 16 0 
Source: own compilation 
To answer the question whether convergence occurs in Poland’s regional development at 

NUTS 2 level and if so, of what nature, the authors conducted multidimensional analysis. In case of 
k-means method the number of groups was determined on the basis of analyses of graphs produced 
by the agglomerative method. Figures 2 and 3 present the tree diagrams obtained in result; they 
were constructed with the use of STATISTICA software.  
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Fig. 2. Clustering of the Polish provinces in 2007 
Source: own compilation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Clustering of the Polish provinces in 2012 
Source: own compilation 
Based on the analysis of diagrams it was assumed that grouping of provinces with the use of 

k-means will require division of analyzed objects into 5 groups (clusters). The table 4 presents the 
results of these groupings.  

Table 4  
Results of province grouping for the years 2007 and 2012 

Cluster 2007 2012 

1 Silesian Lower Silesian, Lesser Poland, Pomeranian, Greater Poland 

2 Masovian Masovian 

3 Lublin, Opole, Subcarpathian, Podlasie, Swietokrzyskie  
Kuyavian-Pomeranian, Lublin, Lodz, Podlasie, 
Swietokrzyskie  

4 
Kuyavian-Pomeranian, Lubusz, Warmian-Masurian, West-
Pomeranian 

Lubusz, Opole, Warmian-Masurian, West-Pomeranian 

5 
Lower Silesian, Lodz, Lesser Poland, Pomeranian, Greater 
Poland 

Silesian 

Source: own compilation 

Diagram drzewa 2007

Metoda Warda

Odległ. euklidesowa

p
o

d
ka

rp
a

ck
ie

o
p

o
ls

ki
e

św
ię

to
kr

zy
sk

ie

p
o

d
la

sk
ie

lu
b

e
ls

ki
e

w
a

rm
iń

sk
o

-m
a

zu
rs

ki
e

za
ch

o
d

n
io

p
o

m
o

rs
ki

e

lu
b

u
sk

ie

ku
ja

w
sk

o
-p

o
m

o
rs

ki
e

m
a

zo
w

ie
ck

ie

śl
ą

sk
ie

m
a
ło

p
o

ls
ki

e

w
ie

lk
o

p
o

ls
ki

e

łó
d

zk
ie

p
o

m
o

rs
ki

e

d
o

ln
o
śl
ą

sk
ie

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

O
d

le
g
ło
ść

 w
ią

z.

Diagram drzewa (2012)
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The tables 5 and 6 provide justification for such a division and characteristics of individual 
clusters. Zi stand for relevant synthetic variables determined for relevant diagnostic variables.  

Table 5  
Characteristics of clusters for 2007 (centroid means) 

 
Source: own compilation 
As the data for 2007 clearly indicate, the groups that stood most out were clusters No. 1 and 

No. 2. It was the Masovian province, with its high level of corporate entrepreneurship and low 
unemployment rate, that was doing best economically. The only areas lagging behind were 
insufficient transport infrastructure and the construction industry. Silesian province showed a very 
well-developed railway network and good housing facilities, yet some unsettling phenomena were 
observed on the job market – low employment rate of the 50 plus population and high company 
liquidation rate. Cluster No. 5 groups provinces with relatively good economic results attributable 
to such factors as: low unemployment rate, good economic and transport infrastructure. The lowest 
ranking in terms of economic development were the provinces classified in clusters No. 3 and 4. 
The fundamental difference in this case was the job market and construction activity (cluster No. 3 
still showed better results).  

Table 6  
Characteristics of clusters for 2012 (centroid means) 

 
Source: own compilation 
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In the next research period it was again the same two provinces that formed one-element 
clusters (No 2 and No 5). In 2012 economic deterioration was observed in the Silesian province 
with decrease in investment outlays, though investment in R&D remained on a similar, average 
level.  

In case of the Masovian province, no significant changes were noticed. Generally, the 
situation on the job market improved except for the province of Lubusz, Opole, Warmian-Masurian 
and West-Pomeranian which formed cluster No 4. These four provinces feature the highest 
unemployment rates, the lowest level of corporate entrepreneurship and low urbanization. Cluster 
No 1 was formed by objects formerly grouped in cluster No 5, except for the Lodz province which 
was assigned to cluster No 3. There were also two other objects, that is the Kuyavian-Pomeranian 
and Opole provinces which were reassigned to another cluster. Analysis of the features of centroids 
for each cluster led to the conclusion that no significant changes occurred in the characteristics of 
clusters No 3 and No 4. It can be thus stated that the economic situation deteriorated in the Lodz 
and Opole provinces and improved in the Kuyavian-Masurian province.  

Concluding remarks 
The research and analyses of selected diagnostic variables did not reveal the occurrence of 

convergence at NUTS 2 level in Poland over the six-year research period. However, minor changes 
in the province ranking in 2012 as compared to 2007 did occur (approx. 33% of provinces remained 
on the same place in the ranking), which is evidence of minor changes at the regional level.  

Multi-dimensional analysis, juxtaposing 2012 results with 2007, showed that for nine 
provinces no significant changes occurred in terms of economic growth. The groups least developed 
economically and placed at the bottom of the ranking, consisted of about 57% of provinces in 2007, 
and about 63% in 2012. Two provinces, Masovian and Silesian, remain placed in separate one-
element groups showing relatively high rate of economic development. Worsening of the economic 
situation was also noted in Lodz and Opole provinces, with two and one place down respectively in 
the ranking. Minor economic improvement was observed in the Kuyavian-Pomeranian province, 
though it did not affect the position in the ranking.  

It can be safely concluded that the non-model based aggregation method applied in the 
research proved to be an efficient tool in the general assessment of variation in regional 
development at the level NUTS 2.  
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Принятие решение является основной  составляющей  процессов управления.  

Использование новой информационной технологии - разработка моделей, алгоритмов,  
комплекса  программ  и базы данных блоков принятия решений имеют важное значение.  
Построение моделей оценки решений на основе  математических методов в наибольшей 
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степени адекватных поведению лица,  принимающего решение (ЛПР) позволит повысить  
эффективность разрабатываемых информационных систем.  С этой целью формализованы 
функциональные задачи социально-экономического развития: 

- аналитическое исследование социально-экономического развития региона; 
- оценка социально-экономического развития региона; 
- прогноз основных показателей социально-экономического развития региона. 

Аналитическое исследование социально экономического развития региона 
     Аналитическому исследованию  производства материальных и социальных благ в регионе 
подвергнуты следующие основные группы показателей: 

* прирост производства валового регионального продукта; 
* развитие реального сектора экономики; 
* финансовая устойчивость в регионах; 
* институциональные преобразования в регионах; 
* социальное развитие в регионах; 
* выполнение Государственной программы развития инфраструктуры в регионе; 
* внешнеторговый оборот, экспорт и импорт. 
Прирост производства ВРП характеризуется приростом  ВРП  на душу населения. 
Развитие реального сектора экономики характеризуется следующими показателями: 
  Производство промышленной продукции. 
Финансовая устойчивость в регионах характеризуются  следующими показателями: 
- количество убыточных предприятий; 
- сумма убытков; 
- дебиторская задолженность; 
- кредиторская задолженность; 
- задолженность  по выплате заработной платы. 
Институциональные преобразования в регионах характеризуются следующими 

показателями: 
- темпы роста приватизированных объектов; 
- темпы  роста  объема  произведенной промышленной продукции  на  малых 

предприятиях; 
- темпы  роста  объема  товаров народного потребления на малых предприятиях; 
- темпы  роста  розничного товарооборота на малых предприятиях; 
- темпы  роста  платных услуг на малых предприятиях; 
- темпы роста  получения  льготных  кредитов  на  поддержку предпринимательства. 
Выполнение программы социального развития в регионах  характеризуются  

следующими показателями: 
- темпы роста создания новых рабочих мест; 
- обеспеченность населения централизованным водоснабжением; 
- обеспеченность населения природным газом. 
Развитие инфраструктуры в регионе характеризуются следующими показателями: 
- врачебные пункты; 
- больницы; 
- жилые дома; 
- школы. 
Внешнеторговый оборот,  экспорт  и  импорт  характеризуются следующими 

показателями: 
- темпы роста внешнеторгового оборота; 
- темпы роста экспорта; 
- темпы роста импорта. 
После аналитического исследования объекта управления формализованы задачи 

управления  социально-экономическими системами. 
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Конкретной научно-технической задачей является разработка и использование   
программного продукта к задачам управления в социально-экономических сферах, вопросы 
анализа, моделирования, оптимизации, совершенствования управления и механизмов 
принятия решений с целью повышения эффективности их функционирования.  
 Методы  управления и принятия решений в региональных социально-экономических 

системах 
Разработка методов  управления и принятия решений в социально-экономических 

системах и создание автоматизированной  системы принятия решений в управлении 
региональными системами в разных информационных условиях представляют важное 
значение. 

С этой целью  разработана методика оценки социально-экономического развития 
регионов на основе современной  информационной  технологии, которая включает в себя 
разработку математических моделей, алгоритмов и  создание информационной базы.  
 Оценка производственного потенциала региона позволяет оценить структуру 
производства, связанную со спросом и предложением, изучить возможные последствия 
структурных сдвигов, их влияние на конечные результаты хозяйственной деятельности, 
предусмотреть возникающие диспропорции и разработать меры по их устранению. 
 Реализация разработанной методики осуществляется использованием новой 
информационной технологии, составной частью которой являются  экономико-
математические модели. Методами декомпозиции вся экономическая система разбивается на 
три относительно самостоятельные функциональные блоки. 
 Задачами первого уровня являются определение тенденций развития 
демографической ситуации и расчет необходимого продовольственного фонда в части, 
формирующейся за счет промышленности, а также оценка природного потенциала. 
 Задачи второго уровня – обоснование территориально-отраслевой структуры 
производства и межотраслевых связей региона, которые реализуются на основе 
рационального размещения  производства. 
 К задачам третьего уровня относятся задачи по определению потребностей 
предприятий регионов в ресурсах, объема ввоза и вывоза продукции с учетом 
реструктуризации производства. 
 Проведенные исследования показывают, что определяющее значение имеет 
выявление закономерностей использования ресурсов при формировании промежуточного и 
конечного продукта. 
 Все большее значения для экономической теории приобретают вопросы комплексного 
прогнозирования развития совокупного спроса и предложения, а также выбора альтернатив 
экономического роста в условиях ограниченных ресурсов. 

Опыт построения и использования экономико-математических моделей показал, что  
адекватно описать реальные экономические связи является сложным процессом [1], так как 
некоторые аспекты формализовать и оценить трудно. Решение этой проблемы целесообразно 
путем объединения различных моделей равновесия для имитации сценариев перспективного 
развития регионов. 

Разработка системы моделей осуществляется в несколько последовательных этапов, 
при которых имеется возможность изменять значения ключевых переменных параметров, 
учитывающих мнение эксперта. 

Основное уравнение роста в системе моделей является агрегированная 
производственная функция для валового регионального продукта (ВРП). Параметрами этой 
агрегированной производственной функции являются коэффициенты, характеризующие 
удельные затраты отдельных факторов или ресурсов для производства ВРП. 

Исходным агрегатным блоком модели является система уравнений, характеризующая 
производство и использование ВРП. Этот блок включает агрегированную производственную 
функцию и уравнения для его составных частей по видам использования. 
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Основные агрегированные зависимости модели образуют систему уравнений, в 
которой в качестве эндогенных переменных выступают: государственное потребление, 
частное потребление, валовое накопление, чистый экспорт и объем ресурсов. Система 
вводимых параметров дает возможность связать в модели распределение созданного 
продукта с его производством, которое моделируется в зависимости от обеспеченности 
ограниченными ресурсами (сырьем, энергией и т.д.). Для этого используется методика 
построения имитационного моделирования. Имитационные модели разрабатываются с 
привлечением квалифицированных специалистов, имеющих опыт анализа социально-
экономических процессов и явлений. Переломы отражаются с помощью изменения 
некоторых параметров, а также посредством замены тех или иных связей на новые 
соотношения. Таким образом, формирование самой имитации происходит на высоком 
качественном уровне. Экспертные оценки имитационных моделей переводятся во 
встроенные в модель величины. С этой целью анализирована динамика валового 
регионального продукта. Факторами определяющие динамику ВРП со стороны спроса 
являются: конечное потребление частного сектора, госпотребление,  валовое накопление и 
чистый экспорт. Факторами определяющие динамику ВРП со стороны предложения 
являются экономические показатели промышленности, сферы услуг и  др., входящие в 
валовую добавленную стоимость. Результаты имитации используется для аналитических и  
прогнозных расчетов. 

Система имитационных моделей общего равновесия задается  системой уравнений, 
которая описывает производство, потребление, экспорт, импорт, государственный бюджет и 
торговый баланс, как в реальных, так и номинальных показателях. В модели 
взаимодействуют производитель, потребитель и внешняя среда. С этой целью разработан 
комплекс моделей. 

 Моделирование переменных производственных затрат. 
Переменные затраты (VCk(i) ) на производство k-го вида продукции могут быть 

нормированы по уровню выручки, если норма прибыли (соотношение себестоимости и цены 
продукции) является постоянной величиной: 

                                       VCk(i) = SRk(i)  k,                                   (1) 
где  k  - доля переменных производственных затрат в выпуске; SRi –выручка без учета 
налога на добавленную стоимость.  
Соответственно, общий объем производственных затрат (VCi) 

                                     VCi = k

K

1k
k

K

1k
k λ(i)SR(i)VC  



.                         (2) 

В разрезе затрат (VCkl(i)) на сырье и материалы (1) имеет вид: 
                                         VCkl(i) = SRk(i)  kl,                          (3) 

где l – тип сырья или материалов, затрачиваемых на производство соответствующего  к-го 
вида продукции, l = 1,…,L, k = 1,…,K. 

 Моделирование постоянных производственных затрат (FCi) 

                                                   FCi = 


7

1j
jiFC ,                                            (4) 

где FC1i ... FC7i – арендная плата, постоянная заработная плата и социальные отчисления на 
нее, коммунальные услуги, расходы на рекламу, амортизационные отчисления и прочие 
постоянные производственные затраты – соответственно. Особое внимание следует уделить 
расчету амортизационных отчислений (DCi): 

                              DCi = FIC0   = const (i) = DC, i=1…N,                       (5) 
где  - средневзвешенная норма амортизации, рассчитываемая по формуле 

                                                     = 
0

j

7

1j
j0

FIC

δFIC 
 ,                        (6) 
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i – норма амортизации по j-му внеоборотному активу, процентов годовых.  
 Моделирование потребности в чистом оборотном капитале. 

В данном блоке рассматриваются следующие математические модели: 
- модель объема запасов сырья и материалов; 
- модель объема незавершенного производства; 
- модель объема готовой продукции. 
Для осуществления производственной деятельности региона предусматривается 

создание запасов (NWCl0) по L видам сырья и материалов. Предполагается, что каждый l-ый 
вид характеризуется  TRl – периодом оборота l-го типа оборотных активов, в днях.  

                                      NWCl0 = 



K

1k
lkl /PITP (0)VC ,                       (7) 

где VCkl(0) определяется по (3). 
По мере роста продаж увеличивается потребность в оборотном капитале на 

увеличение запасов сырья и материалов, что вызывает дополнительные потоки на 
финансирование (NWCli) в размере: 

                           NWCli = 



K

1k
lklkl /PITP1))-(iVC - (i)(VC , i = 1…N                (8) 

Аналогичным образом, при снижении продаж объем запасов корректируется в 
сторону снижения, но вид формулы (8) не меняется, просто возникает отток капитала из 
проекта, связанный со снижением размера складских запасов. 

Моделирование  незавершенного производства осуществляется без детализации, по 
переменным затратам (NWCWi): 

                                        NWCW0 = VC0  TPW/PI,                                 (9) 
                                   NWCWi = (VCi - VCi-1)  TPW/PI,    
где TRW  – период оборота активов незавершенного производства. 

Моделирование производства готовой продукции (NWCGi) проводится с учетом 
постоянных и переменных производственных затрат, за вычетом потока амортизационных 
отчислений: 

                                     NWCG0 = (VC0 + FC0)  TPG/PI,                              (10) 
          NWCGi = [(VCi + FCi - DCi) - (VCi-1 + FCi-1 - DCi-1)]  TPG/PI,  
где PI – период оборота готовой продукции на складе. 

Общее решение модели роста осуществляется в несколько последовательных этапов,  
при которых имеется возможность вводить заново и  изменять  значения  параметров.  При 
этом потребитель-эксперт имеет возможность свои критерии с установленными 
характеристиками и принять решение об изменении исходного сценария, если получено 
общее решение.  Выбор конечного решения зависит  от  оценки потребителя-эксперта.  Эта 
оценка не произвольна и не субъективна,  она обусловлена всей системой моделируемых 
взаимосвязей [1]. Результаты имитации  используется для аналитических и прогнозных 
расчетов. 

Основные уравнения  роста  в  модели являются специфической агрегированной 
производственной функцией для ВРП.  Параметрами  этой агрегированной 
производственной функции являются коэффициенты,  характеризующие удельные затраты  
отдельных  факторов  или ресурсов для производства ВРП. 

При выборе структуры  уравнения агрегированного блока модели применяется 
производственная функция не традиционного типа.  Для ее спецификации используется 
возможность  представить  ВРП  в  виде суммы составных частей по характеру его 
использования. С помощью соответствующих преобразований в рамках всей системы 
уравнений агрегированного блока модели можно определить как эндогенную переменную не 
только ВРП, но все приведенные составные элементы, которые входят в его состав. 
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Исходным агрегатным блоком модели являются система  уравнений, 
характеризующих  создание  и  использованию ВРП.  Этот блок включает агрегированную 
производственную функцию и уравнения для его составных частей по видам использования. 

Из наиболее важных параметров включенных в этот блок, является доля валового 
накопления в ВРП или доля потребления в ВРП. 

Представим систему моделей, состоящей из уравнений, тождеств и условий 
равновесия. 

Уравнения: 
- предложения ВРП:  

);,,,,,,,( DS
tGtNtt DMDECCLKGY   

- валовый спрос: 
D=F(X, M, D N , L N ); 

- импорт:  
M=f(Y, PM, PYM); 

- спрос на экспорт:  
E d =g1 (PE, PYW, YW); 

- предложение на экспорт:  
E s =g 2  (PYE, PE, Y, U); 

- инфляция:  
IPC=f1 (ICP, R, DM). 

Тождества: 
- спрос на агрегированный товар:  

Q D =C tN + Z+ C tG ; 

- валовое накопление:  
I=s * Y; 

- чистый экспорт: 
E t = e t  * Y; 

- потребление:  
C t =(1-s t -e t ) *Y; 

- внутренние цены на импортные товары:  
PYM=(1+t m ) *R *PM; 

- внутренние цены на экспортные товары:  
PYE=(1+t e ) *R *PE. 

Расчетные тождества: 
PY * X=PYE * E+PD * D s ; PQ * Q s =PYM *M+PT* D D . 

Условия равновесия: 
DD D -D s =0; D D -Q s =0; PT * Z-S=0; 

-d1 I-d 2 C tN -d 3 C tG +E=E t ; -I - C tN +
tG

tN

dC

C
C tG - C tG = E t ; 

r

I
+ C tG  -  

r

CtG =0; 

tNC

b
(1-d1 )I +

tNC

b
(1-d 2 )C tN +

tNC

b
(1-d 3 )C tG +

tNC

b
E=TE; 

tNC

m
(1-d1 )I+

tNC

m
(1-d 2 )C tN +

tNC

m
(1-d 3 )C tG +

tNC

m
E=RK. 

Здесь: Y – валовой региональный продукт; K t  - накопление основного капитала; L t - 

численность занятых; C tN  - личное потребление; C tG  - государственное потребление; E - 
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экспорт товаров; D s  - предложения внутренних товаров; M – импорт товаров; D D  - спрос на 
внутренние товары; X - ВДС; Q s  - предложение агрегированного товара; D – валовой спрос; 
D N  - денежный доход населения; L N  - численность населения; PM – мировые цены на 

импортные товары; PYM – внутренние цены на импортные товары; PE – мировые цены на 
экспортные товары; PYW – индекс внутренних цен импортеров; YW – доля в экспорте; PYE- 
внутренние цены на экспортные товары; Z – объем инвестиций; s- доля валового накопления 
в ВРП; e t  - доля чистого экспорта в ВРП; t m  - тарифы на импорт; R – обменный курс; t e  - 

тарифы на экспорт; PY – цена агрегированного выпуска; PD – цена производства на 
внутренние товары; PQ – цена агрегированного товара; PT – цена продажи внутреннего 
товара; I – валовое накопление; C tN  - частное потребление; C tG  - государственное 

потребление;  K – объем лимитированных ресурсов; E t  - чистый экспорт; r – норма 

инвестирования; dC tG  - доля государственного потребления в ВРП; c – дополнение до 

единицы к доле изменения запасов и оборотных средств в ВРП (т.е. (1-c) является долей 
изменения запасов и оборотных средств в ВРП); d1  - доля валового накопления, получаемого 

из импорта; d 2  - доля частного потребления из импорта; d 3   - доля государственного 

потребления из импорта; b – удельная потребность в топливно-энергетических ресурсах для 
выпуска единицы ВРП; m – удельная потребность в ограниченных ресурсах для выпуска 
единицы ВРП; IPC – индекс потребительских цен; ICP – индекс цен производителя; DM – 
денежная масса. 

С информационной точки зрения реализация системы моделей предъявляет 
специфические требования к разработке единого банка данных и соответствующей системы 
программного обеспечения. При этом программное обеспечение должно позволить 
реализацию, как отдельных моделей, так и системы в целом с учетом возможности 
вмешательства эксперта. 

Конструкция системы моделей позволяет синтезировать их в оптимизационно-
статистические модели, которые дают возможность рассчитать такие значения 
регулирующих переменных, при которых максимизируется или минимизируется величина 
критерия оптимальности. 

Система вводимых параметров дает возможность связать в модели распределения  
созданного продукта с его производством, которое моделируется в зависимости от 
обеспеченности  развития регионов ограниченными ресурсами (сырьем, энергией и т.д.). 

Система моделей допускает  возможность  принятия  человеком управляющих 
решений и позволяет увязать с помощью принимаемых человеком решений различные 
критерии и подходы. 

Типовая структура базы данных блоков принятия решений состоит из следующих 
массивов: 

- параметры принятия решений; 
- число строк в таблице оценки альтернативы; 
- номер подпрограммы в решении задач; 
- таблица оценок альтернатив; 
- параметры характеристик; 
- параметры альтернатив. 

С помощью модели роста получены прогнозы темпов роста основных показателей  
социально-экономического развития города Ташкента.  

Использование результатов  исследования  позволит  повысить эффективность  
управления регионов в различных информационных ситуациях. 

Моделирование и алгоритмическое обеспечение решения некорректных задач 
оценки риска при нечеткой исходной информации 

Для сложных процессов, характеризующихся неопределенностью (неточностью, 
нестохастичностью, неполнотой, нечеткостью) в исходной информации и ситуациях 
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внешней и внутренней среды, обычно не представляется возможным построение простых 
адекватных математических моделей. Информация о параметрах таких процессов 
выражается экспертами в виде слов и предложений, т.е. в лингвистической форме. В таких 
случаях целесообразно применять системы моделирования, принятия решений и управления, 
использующие средства технологии мягких вычислений (Soft Computing) [2,3].  

С возрастанием сложности системы возникает трудность, связанная с определением 
корректного множества правил и функций принадлежности для адекватного описания 
поведения системы. Нечеткие системы страдают недостатками извлечения дополнительных 
знаний по результатам эксперимента и корректировки нечетких правил для улучшения 
качества функционирования системы. При оценке альтернативных вариантов принятия 
решений по шкале риска в условиях неопределенности возникает проблема разработки 
нечетких моделей, основанных на нечетких правилах вывода. Но универсального  метода для 
построения нечетких оценочных моделей не существует. Преимущество нечеткой логики 
заключается в возможности использования экспертных знаний о данном объекте в виде 
«если «входы», то «выходы». В процессе разработки нечеткой модели оценки риска на 
основе выводов нечетких правил исследователи часто сталкиваются с проблемой 
нахождения приближенных решений некорректных задач. Следует отметить, что методы, 
предназначенные для решения некорректных задач систем поддержки принятия решений, 
разработаны лишь для ряда частных случаев моделей (например, для моделей, основанных 
на классической логике).   Вместе с тем общего подхода к решению задач нечёткой логики 
для произвольных нечётких систем не существует.  

Поэтому анализ задач оценки риска в нечетких условиях, а также моделирование и 
алгоритмическое обеспечение решения некорректных задач, формализованных в процессе 
этого анализа, актуальны для современных систем поддержки принятия решений.  

Проблемы принятия решений при оценки риска, приведшие к возникновению 
природных, техногенных и экологических катастроф, обсуждаются в работах В.И.Норкина и 
Ю.М.Ермольева [4],  В.С.Михалевича и П.С.Кнопова, И.В.Сергиенко и  В.М.Яненко [5]. 
Формирование риска в экономическом плане рассмотрено в работах  А.О. Недосекина [6]. 
Проблемы управления, связанные с мерами предотвращения риска, обсуждаются в работе 
Ю.М. Ермольева [4].  

Анализ существующих методов решения задач оценки риска показал, что они основаны 
на недостаточности вычислительных возможностей и отсутствия необходимой информации 
об условиях задачи. Поэтому, в таких случаях целесообразно применять нечеткие 
математические методы.  

Пусть задана выборка нечетких экспериментальных данных ),( rr yX , Mr ,1 ; здесь 

),...,,( ,2,1, nrrrr xxxX    - входной n-мерный вектор и ry - соответствующий ему выходной 

вектор.  
На основе нечетких правил вывода требуется построить модель риска снижения 

плодородности почвы в следующем виде: 
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В общем виде требуется построить модель, основанную на нечетких правилах вывода:  
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В процессе построения модели нужно найти такие значения коэффициентов правил 

mjnibB ij ,1,,1),(  , по которым достигается минимум следующего выражения:  

                min
,1




f
rr

Mr

yy ,                                                 (11) 

где f
ry   - ( rX ) результат нечетких правил вывода с параметром  В в r-ой строке выборки. 

Входному вектору ),...,,( ,2,1, nrrrr xxxX   соответствует следующий результат 

нечеткого вывода: 
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здесь  njnjjjj xbxbxbbd 11221110 ......   - выход j-правила; )( rd x
j

  - функция 

принадлежности, соответствующая каждой экспериментальной информации:  
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Тогда (12) перепишем в следующем виде: 
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Введем следующие обозначения: 
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fff yyyY ,...,, 21 ; 

         TMyyyY ,...,, 21 ; 
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Тогда задачу (11)  перепишем в следующем матричном виде: найти такой вектор В , 
чтобы выполнялось условие 

min)()(  fTf YYYYE .                              (13) 

Решение задачи  (13) соответствует  решению следующего уравнения:   

BAY  .                                                       (14) 

В процессе разработки нечетких моделей оценки риска, основанных на нечетких 
правилах вывода, в случаях, когда проблема (14) не удовлетворяет условиям корректности, 
часто сталкиваются с проблемой нахождения приближенного решения некорректных задач.  

Результаты последующего математического анализа в значительной степени зависят от 
того, насколько адекватно использована исходная информация о предмете исследования при 
моделировании, т.е. какова степень адекватности модели. В связи  с этим основными 
задачами разработки моделей слабо формализуемых процессов являются: 

- анализ компактных и некомпактных классов корректности. Показание возможности 
получения нечетких и нечетко-устойчивых решений некорректных задач, формализуемых в 
процессе построения модели оценки риска с использованием разных функций 
принадлежности;  

- разработка алгоритмов решения неустойчивых задач, формализуемых в процессе 
построения модели оценки и прогнозирования риска на основе нечетких множеств. 

Нечеткое решение уравнений uAz   является первичной информацией, выраженной 
с помощью нечеткого множества 


A  и имеющей следующие свойства: 

* заданы оператор A и исходные данные z; 

*        zz A:A ,1,0 ; 

      


 


AzA ),(sup ,0 z
Az

. 

Здесь z –интервал между множествами A(z) и A.  
Поиск решений уравнения   

uAz   
приводится к задаче поиска нечеткого решения этого уравнения. 

Пусть в линейной модели регрессии nn xaxaxaay  ....22110  - аi – 

коэффициенты оценки ia  и входные данные хi  заданы в нечетком виде. 

 Найдем параметры модели, функция принадлежности которой задана в Гуссовом 

виде. Пусть ia  - гауссовское нечеткое число в линейной нечеткой регрессионной модели, 

заданное с параметром ),~( ii ca . Здесь ia~  - центр нечеткого числа, ic  - широта интервала, 

0ic . 

 Предположим, что ix  - входные данные, которые являются гауссовскими нечеткими 

числами. Пусть функции принадлежности входных данных заданы в следующем виде: 
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 Тогда такие нечеткие числа определяются с тремя параметрами: ),~,( 21 cac ; здесь ia~  

- центр нечеткого числа; 1c  - широта левого интервала; 2c  - широта правого интервала.  
В таком случае задача формируется следующим образом: найти такие параметры 

),~( ii ca  коэффициентов аi , чтобы выполнялись следующие условия:  

а) пусть  yk в уравнении соответствует  найденному интервалу со степенью не ниже , 
10   ; 
б) широта интервала со степенью  минимальна. 
Интервал оценки со степенью  следующий: 

12 yyd  . 

у1 и у2 можно найти из системы 
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Отсюда acy ~ln222   , acy ~ln211   , )(ln2 12 ccd   . 

Условие а) запишем в виде 
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 Задача принимает  следующий вид: 
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Для нахождения параметров модели, функция принадлежности которой является 
колоколообразной, требуется решить следующую задачу линейного программирования: 
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После нахождения параметров kkk cca 21 ,,~  определяется вид заданной нечеткой 

модели. 



 

 103

Проблема оптимизации слабоформализумых процессов решается на основе нечетко-
множественного подхода. Получены и анализированы решения задач оптимизации оценки и 
прогнозирования риска. 

Задача прогнозирования риска снижения плодородности почвы  решается на основе 
нечеткого подхода.  

Плодородность почвы характеризуется такими общепринятыми компонентами 
плодородности, как запас влажности, количество гумуса, азота, фосфора.  

На основе экспериментальных данных составляется  численное выражение 
зависимости риска снижения плодородности почвы от её компонентов:  
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  . (15) 

Параметры модели определяются как нечеткие подмножества, т.е. они заданы через 
функции принадлежности соответствующих подмножеств: 

 ),(, iiai aaa
i

  ; 

здесь    
22

0

)93.0(1025  x
a e ,   ]91,0;95,0[0 a ;       

22

1

)25.0(1025  x
a e ,   ]23,0;27,0[1 a ;    

28

2

)002.0(1025  x
a e ,  ]0018,0;0022,0[2 a ; 

28

3

)004.0(1025  x
a e , ]0042,0;0038,0[3 a ; 

26

4

)004.0(1025  x
a e ,  ]0032,0;0028,0[4 a ;  

22

5

)49.0(1025  x
a e ,   ]47,0;51,0[5 a ; 

22

6

)13.0(1025  x
a e ,   ]15,0;11,0[6 a ;           

24

7

)05.0(1025  x
a e ,  ]048,0;052,0[7 a ;   

24

7

)04.0(1025  x
a e ,   ]042,0;038,0[8 a . 

Функцию состояния системы выполняет массовая доля гумуса в почве в процентах; 

1x - объемная масса почвы, 
3/ смг ; 2x - глубина вспахивания, см; 3x - норма ввода 

фосфора, кг/га; 4x - норма ввода калия, кг/га; 5x - доля азота в почве, %; 6x - доля 

органического углерода в почве, %; 7x - сердняя температура в сутки, %; 8x - влажность 

почвы, %. 
Согласно уравнению (15), с повышением доли органического углерода в составе почвы 

влажность почвы, нормы фосфора и калия, а также количество гумуса повышаются в 
среднем на    [0,11;0,15]; [0,038;0,042]; [0,0038;0,0042]; [0,028;0,032] соответственно. 
Повышение объемной массы почвы, количества азота в нем и глубина вспахивания на 
единицу уменьшают долю гумуса в составе почвы в среднем на [0,23;0,27]; [0,47;0,51] и 
[0,0018;0,0022] соответственно.  

Нечеткий подход позволяет опираться на любую априорную информацию и получать 
нечеткое решение по заданному уровню точности  исходных данных.   

Разработан алгоритм и создано программное обеспечение для построения модели 
оценки риска при нечеткой информации с учетом решения неустойчивых линейных 
алгебраических уравнений, которые формализуются в процессе. Для  иллюстрации решения 
системы неустойчивых линейных алгебраических и интегральных уравнений был выбран 
метод Тихонова.  

 В теоретической части было показано, что целесообразно использовать 
регуляризирующий оператор следующего вида: 

 uAzAAE TT  )( , где  E – единичная 

матрица, 
~z  - нечеткое нормальное решение, AT – транспонированная исходная матрица, ~  - 

параметр регуляризации, u - правая часть, определяемая в неопределенном виде. Эту задачу 
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можно решить с помощью стандартных методов с предварительным заданием функции 
)(  , удовлетворяющей  условиям теореме Тихонова [7]. Далее будем решать 

регуляризованную задачу с точностью =0.0001, последовательно изменяя значения . 

Например, если в уравнении (14) m=1, M=3, n=2, 
20,0

19,0
11  , 

19

4
11 x ,  

19

12
12 x , 

121  , 1,021 x , 5,022 x , 01,031  , 031 x , 5,032 x , 11 y , 12 y , 

13 y , тогда его матричная запись принимает следующий вид: 
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Детерминант матрицы коэффициентов этой системы близок к нулю и равен  0.000125. 
Мы решаем эту систему с помощью метода Гаусса. Получаем следующие результаты: 

z1=316, z2=-990, z3=832. 
Теперь предположим, что правая сторона задана в нечетком виде с ошибкой 0.1. 

Изменяем третий элемент вектора-столбца с 1 на 1.1. 
Попробуем решить новую систему с помощью обратного оператора. Получаем 

следующие результаты: 
z1=348, z2=-1090, z3=916. 

Как видно, небольшим изменениям правой стороны уравнения соответствуют 
большие изменения решения. Эта система является неустойчивой и о нахождении решения, 
близкого к точному, с помощью обратного оператора не может быть и речи.  

Создана программа для решения этой проблемы и приведены окончательные значения 
решения задачи. 

Значение параметра регуляризации:   2.61934474110603E-0010. 
На основании предложенного метода создана аппроксимирующая модель оценки и 

прогноза риска в нечетких условиях с проверкой решения на устойчивость без учета (рис. 
1,2). Ошибка  прогноза по первой модели составила   0,05-3,5% , а по второй - 5,5 -50,33% . 

    
Рис.1.  Программа решения задачи       Рис.2.  Программа решения задачи 

оценки риска без проверки                    оценки риска с проверкой 
на устойчивость                                     на устойчивость 

Разработан алгоритм решения задачи параметричесского программирования на 
основе нечеткой текущей информации.  

Для решения задач оценки, прогнозирования риска и принятия решений в 
слабоформализуемых системах создана программа в среде DELPHI-7 (рис. 3) и получены 
результаты решения задачи многокритериальной оптимизации. 
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Рис.3.  Программа для решения задач многокритериальной оптимизации 

 

Задачи оптимизации слабоформализуемых процессов решаются на основе нечетко-
множественного подхода.  Получены и анализированы решения задач оптимизации оценки и 
прогнозирования риска. 

Для задачи математического программирования следующей постановки был проведен 
вычислительный эксперимент. 

Пусть задана оптимизационная модель размещения инвестиций в зонах рискованного 
земледелия при нечеткой исходной информации: 

максимизировать по }{ ixx  функцию 

                                          max)( 
i

ij xxf   

при ограничениях 

  
i i

jiijiiij mjKxrxm ;,...,1,1  
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Здесь: iх засеянная площадь в регионе ici; стоимость выращивания культуры на 

единице площади в регионе ii ; урожайность культуры в регионе i  при нормальных 

условиях; ijl экспертно определяемый коэффициент потерь посевных площадей в регионе i  

при катастрофическом сценарии ijmj; опытный коэффициент потерь урожайности в 

регионе i  при катастрофическом сценарии jbj; максимальная засеваемая площадь в 

регионе ji ; допустимые потери в долях посевных площадей для сценария jj ;  

допустимые потери в долях общего урожая для сценария rj;  коэффициент риска; 
I общий объем инвестиций. 

Если коэффициенты и их оценки  принимают нечеткие значения «Низкий», 
«Средний», «Высокий»,  тогда задача принимает следующий вид при m=2, n=2. 

Пусть целевая функция  
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максимизируется  во множестве DХ, определяемом  системой ограничений 
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Для решения этой задачи используем систему возможностных ограничений. 
Переходим  к нечеткой постановке задачи максимизации целевой функции (16), 
определяемой во множестве DХ через следующую систему:  
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где а12, а21 = N(1, b), а11, а22 = N(-1, b),   и b - параметры нечеткости. Рассмотрим отношения 

2211 )()(),( xaxaxf iii   , и=1,2.  

Здесь ,(),( 211 xxNxf  ))( 21 xxb  , ))(,(),( 21212 xxbxxNxf  . 

Функция принадлежности ),( xf j  определяется следующим образом:   
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Задаем ошибки текущих нечетких параметров. Тогда вместо задачи (16), (17) получим 
задачу оптимизации (16) во множестве D:  
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где ),1(,),,1(, 22112112 bNaabNaa  
.  

В таком случае функция распределения вероятностей точек хХ  во множестве 
решений  D  имеет следующий вид:  
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Графики функций принадлежности )(x
D , описывающие действие каждого 

ошибочного ограничения,  приведены на рис.4, 5 соответственно для следующих значений 
параметров: b=0.5, =0.3 и  b=0.5, =0.9. Увеличения ошибок параметров ограничений 
понижают вероятность принадлежности точек хХ  множеству D. При =0  результат 0 = 2 
достигается в точке (1,1) с возможностью 1. 

              
Рис.4. Функция принадлежности  )(x

D       Рис.1. Функция принадлежности   

             при b=0.5 3,0                                               )(x
D  при b=0.5 9,0  
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Подход, основанный на экспертном определении моделей задач нелинейной 
оптимизации в виде нечетких величин, позволяет человеку, принимающему решения, 
понимать смысл целевой функции и ограничений (семантику) задачи оптимизации 
слабоформализуемых процессов.  

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие 
выводы:  

1. Системно проанализированы проблемы построения нечетких моделей оценки риска 
и прогнозирования в слабоформализуемых системах и выявлены некорректные задачи, 
формализованные в процессе построения этих моделей. 

3. Разработаны алгоритмы решения неустойчивых задач, формализуемых в процессе 
построения модели оценки и прогнозирования риска на основе нечетких множеств. 
Показано, что задачу нахождения параметров нечетких коэффициентов можно решить с её 
приведением к задаче математического программирования.  

4. Разработан алгоритм решения неустойчивой задачи многокритериальной 
оптимизации при нечеткой информации. Создана программа для решения неустойчивых 
задач в процессе построения модели оценки риска на основе теории нечетких множеств.  

5. В целях оценки эффективности разработанных программных средств проведен 
вычислительный эксперимент решения неустойчивых задач, формализуемых в процессе 
построения модели оценки и прогнозирования риска в слабоформализуемых системах.  

6. Решена задача прогнозирования риска снижения плодородности почвы. Нечеткий 
подход позволяет получить нечеткое решение по заданному уровню точности и исходным 
данным. 

7. Показано, что решение задачи оптимизации слабоформализуемых процессов на 
основе нечетко-множественного подхода позволяет получить оптимальные решения задач 
оценки и прогнозирования риска. Описания целевых функций и ограничений нелинейных 
задач оптимизации в виде нечетко-множественных выражений позволяют описывать задачу 
в виде «мягких» моделей и получить эффективные решения. 
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ГЛАВА 3.12. УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРИКАРПАТСЬКОГО 

РЕГІОНУ 
 

Надворняк Я.М., 
кандидат економічних наук, 

завідувач навчально-методичного відділу 
Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій 

 

Стаття 1 Закону України «Про державну службу» визначає державну службу, як 
«професійну діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті».  
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Державний класифікатор професій ДК 003-95 також визначає, що виконання фахівцем 
професійної діяльності потребує відповідної кваліфікації, що є неможливим без отримання 
ним необхідного відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю, 
спрямованою на безпосереднє  виконання посадових обов’язків. Також підвищення 
професіоналізму державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є 
одним із стратегічних напрямів Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». У пункті 1 плану заходів 
на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення 
кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
місцевих рад, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 
року № 480-р, мова йде про удосконалення з урахуванням вимог законодавства про 
державну службу нормативно-правової бази з питань підвищення кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Крім того, 
пунктом 2 зазначеного плану заходів на період до 2014 року йдеться про те, щоб «Оновити 
програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до пріоритетів державної політики 
щодо визначення перспектив розвитку людських ресурсів та основних напрямів Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава» із залученням викладачів навчальних закладів, що належать 
до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі – навчальні 
заклади системи підвищення кваліфікації) та провести їх випробування у таких закладах». 
Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 
та депутатів місцевих необхідне також  для уникнення професійного вигорання таких 
фахівців. У Законі України «Про вищу освіту», на жаль, не приділено уваги центрам 
перепідготовки і підвищення кваліфікації як іншим вищим навчальним закладам, які 
спричиняються до удосконалення системи підвищення професійного навчання державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що сприяє 
кадровому забезпеченню державного управління в Україні.  

Важливим для підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих є активна міжнародна співпраця між 
навчальними закладами, як одна із складових Болонського процесу, яка дає можливість 
обміну досвідом, сучасними новими технологіями в освітянській галузі, інтерактивними 
методами навчання, що сприяє розвитку навчальних закладів та є складовою організаційно-
економічного механізму розвитку України в цілому та кожного регіону зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань щодо удосконалення 
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад займались науковці-практики, серед яких необхідно було б 
відзначити Г. Атаманчук, В. Бакуменко, О. Воронько, С. Дубенко, Н. Липовська, Т. Лукіна і 
Л. Чайка, В. Князєв, В. Козаков, С. Крисюк, В. Куценко, В. Луговий, П. Надолішній, Н. 
Нижник, В. Майборода, О. Мельников, Т. Мотренко, О.Оболенський, В. Олуйко, Г. 
Опанасенко, Н. Протасова, А. Рачинський, І. Розпутенко, С. Серьогін, С. Хаджирадєва та 
інші. 

У наукових працях дослідників значна роль належить, в основному, теоретико-
методологічним засадам функціонування та розвитку системи підвищення кваліфікації 
державних службовців. Серед невирішених частин загальної проблеми залишаються питання 
щодо напрямів професіоналізації діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та всього механізму держави.  

Мета дослідження – обґрунтування напрямів підвищення якості професійного 
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 
депутатів місцевих рад. 
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Виклад основного матеріалу. Підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
забезпечує поглиблення і оновлення управлінських, фінансово-економічних, соціальних, 
правових професійних знань та набуття організаторських навичок діяльності. 

Навчальний процес з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
здійснюється Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій за професійними програмами підвищення 
кваліфікації, програмами постійно діючих, короткотермінових та виїзних тематичних 
семінарів. 

Слухачами центру є: працівники виконавчих апаратів обласної та районної рад; 
працівники сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих комітетів; працівники 
апаратів обласної та районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів; 
працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади; керівники та 
спеціалісти підприємств, установ та організацій; депутати місцевих рад; лідери молодіжних 
громадських організацій. 

Діяльність центру щорічно за кожний звітний період спрямована на виконання плану-
графіка навчань на відповідний рік, погодженого із засновниками центру. Зміст навчань 
кожного звітного періоду максимально адаптовано до вимог часу. На заняттях за 
професійними програмами підвищення кваліфікації та тематичних семінарах із слухачами 
центру розглядаються актуальні питання рекомендовані до вивчення урядом України, 
Національним агентством України з питань державної служби та засновниками центру. 
Центром приділяється увага виконанню плану навчання кадрів як щодо кількісної сторони, а 
також щодо підвищення рівня якості навчання за всіма напрямами. 

Протягом січня - вересня 2014 року у центрі проведено всього 81 навчання, що на 7 
навчальних заходів більше, ніж планувалося. За звітний період навчанням охоплено 
2605 слухачів при плані 1757. 

План-графік навчань в центрі за січень - вересень 2014 року за кількістю навчальних 
заходів виконаний на 109,5 відсотка, а за кількістю слухачів - на 148,3 відсотка.  

Основними напрямами підвищення кваліфікації є: 
- запобігання і протидії корупції; 
- впровадження нового законодавства про державну службу; 
- ділового українського мовлення; 
- інноваційної та інвестиційної діяльності; 
- ґендерної політики; 
- європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці; 
- залучення молоді на державну службу; 
- інформатизація органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 
- доступ до публічної інформації; 
- соціальної політики; 
- місцевого розвитку; 
- адміністраторів центрів надання  адміністративних послуг; 
- розвитку лідерства на державній службі; 
- розвитку громадянського суспільства; 
- бухгалтерського обліку та звітності; 
- земельних питань; 
- ефективне кування з відвідувачами місцевих органів влади; 
- реформування місцевого самоврядування; 
- участь у конкурсі «Кращий державний службовець»  

Для цієї мети за період січня-вересня 2014 року центром розроблено 20 нових 
навчальних програм, з них:  
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- 3 (три) професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування;  

- 10 програм тематичних короткострокових семінарів, а саме:  
«Застосування антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади» для 

працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації, райдержадміністрацій та Головного управління 
Державної казначейської служби і «Застосування антикорупційного законодавства в органах 
місцевого самоврядування» для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих апаратів районних рад, 
міськвиконкомів;  

3 програми «Процедура вступу на державну службу та її документальне оформлення», 
«Проходження та припинення державної служби» і «Професійний розвиток державного 
службовця» для керівників служб персоналу структурних підрозділів обласної та районних 
державних адміністрацій;  

2 програми «Надання соціальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі 
людьми» і «Особливості надання першої психологічної допомоги сім’ям у кризових 
ситуаціях» для керівників та спеціалістів районних та міських центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді; 

«Організація доступу до публічної інформації в органі виконавчої влади» для: 
працівників, які відповідають за доступ до публічної інформації в апаратах районних 
державних адміністрацій та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, 
виконавчих комітетах міських рад та виконавчому апараті обласної ради;  

«Сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства» для працівників обласної 
державної адміністрації, районних державних адміністрацій та міськвиконкомів і 
«Формування добровільних пожежних дружин (команд) у сільських і селищних 
територіальних громадах» для сільських і селищних голів;  

- 5 програм тематичних постійно діючих семінарів, з них: – 4 (чотири різні) програми 
для керівників та спеціалістів районних, міських центрів надання адміністративних послуг, а 
саме: «Надання адміністративних послуг», «Надання адміністративних послуг», «Надання 
адміністративних послуг. Комунікації у ЦНАП», «Надання адміністративних послуг» і п’яту 
програму для молодих працівників районних державних адміністрацій «Впровадження 
європейського досвіду менеджменту і лідерства у державних органах»;  

- 2 програми тематичних виїзних семінарів: «Організація роботи щодо запобігання і 
протидії корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування» для 
працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів 
районних рад та міськвиконкомів та «Актуальні проблеми реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади» для депутатів районних рад і 
працівників виконавчого апарату районних рад, працівників структурних підрозділів 
районних державних адміністрацій , сільських і селищних голів, керівників бюджетних 
установ. 

У звітному періоді центром оновлено 15 навчальних програм, а саме:  
- 5  професійних програм підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування та державних службовців;  
- 9 програм тематичних короткострокових тематичних семінарів, а  саме: «Правове 

регулювання земельних відносин» для сільських, селищних голів, спеціалістів-
землевпорядників виконавчих комітетів сільських, селищних рад; «Підготовка проектів і 
програм розвитку місцевого самоврядування» для сільських, селищних голів, працівників 
міськвиконкомів, виконавчих апаратів районних рад та «Підготовка спеціалістів до 
здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах» 
для навчання фахівців із соціальної роботи районних та міських центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді; «Сприяння місцевих органів влади розвиткові туризму» для: 
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працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних 
адміністрацій та міськвиконкомів; «Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних 
установах» для головних бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку управлінь 
і відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів районних рад, 
міськвиконкомів; «Правові  аспекти діяльності органів виконавчої влади» для керівників і 
спеціалістів юридичних відділів обласної державної адміністрації, районних державних 
адміністрацій та міськвиконкомів; «Актуальні питання удосконалення діяльності державних 
службовців» для керівників і спеціалістів структурних підрозділів обласної, районних 
державних адміністрацій - учасників другого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» в області; «Правове регулювання трудових відносин та 
соціального забезпечення працівників державних установ» для працівників 
райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації, голів та заступників 
голів первинних профспілкових організацій, членів виборних органів профспілки; 
«Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів влади» для керівників 
структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій та 
виконкомів міських рад міст обласного значення; директорів центрів соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів; директорів територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) районів, міст; директорів будинків-інтернатів (пансіонатів), директора 
обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів; завідувачів стаціонарних відділень 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів, 
міст;  

- 1 програму тематичного постійно діючого семінару для працівників кадрових служб 
апаратів і структурних підрозділів районних та обласної державної адміністрацій, 
виконавчих апаратів районних рад «Використання в роботі кадрових служб системи 
«Картка».  

За даний звітний період центром проведено 8 навчальних семінарів з антикорупційної 
тематики, з них 4 аудиторні навчання із запобігання і протидії корупції для керівників 
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих апаратів районних рад, 
міськвиконкомів та Головного управління Державної казначейської служби України в 
області. 

З метою забезпечення належного рівня підвищення кваліфікації слухачів семінарів з 
питань запобігання і протидії корупції працівниками центру підготовлено випуск 5/14 
електронної бібліотеки «Застосування антикорупційного законодавства в органах виконавчої 
влади» (тираж 59 компакт-дисків). Питання запобігання і протидії корупції, з урахуванням 
змін внесених до антикорупційного законодавства центром включено до всіх професійних 
програм підвищення кваліфікації. 

Центр продовжив практику систематичного навчання керівників кадрових служб 
апаратів райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо 
впровадження нового законодавства про державну службу, започатковану в попередніх 
роках. В звітному періоді втілювались програми тематичних короткострокових семінарів 
«Процедура вступу на державну службу та її документальне оформлення», «Проходження та 
припинення державної служби», «Професійний розвиток державної служби». 

Зокрема, питання впровадження нового законодавства про державну службу та 
службу в органах місцевого самоврядування центром включено до всіх професійних програм 
підвищення кваліфікації. 

В звітному періоді в центрі проведено підвищення кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування з питань інноваційної та інвестиційної 
діяльності. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці України 
центром виконувалось на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 року №974 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки, 
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перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та 
євроатлантичного співробітництва України на 2008 – 2015 роки». До всіх професійних 
програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування введено навчальний модуль «Європейська інтеграція та євроатлантичне 
співробітництво України». Також 26 учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» 2011-2013 років у звітному періоді приймали участь у 
навчаннях на семінарі «Впровадження європейського досвіду менеджменту і лідерства у 
державних органах», організованому центром за підтримкою і сприянням Фонду Ганса 
Зайделя (ФРН). Зокрема, тематика навчальних модулів програми семінару «Управління 
персоналом», «Організація роботи в команді та управління» та «Управління часом та  
самоменеджмент» стосувалась питань європейської інтеграції України та вивчення досвіду 
державного управління в Німеччині.  

Центром приділялась увага підвищенню кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування з питань розвитку лідерства на державній службі. 
Зокрема, питання про сутність і ознаки лідерства в управлінській діяльності; 
психодіагностика лідерства; формування лідера; рівень домагань і самооцінки як домінуючі 
риси лідера, входять до всіх професійних програм підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування різних категорій посад та до 
програм тематичних семінарів «Лідерство і формування команди», «Планування службової 
кар’єри», «Правове регулювання трудових відносин та соціального забезпечення працівників 
державних установ» та «Впровадження європейського досвіду менеджменту та лідерства у 
державних органах». Окрім того, було проведено 4  відео конференції спільно з 
Чернігівським, Кіровоградським та Миколаївським обласними центрами перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, у яких взяли активну участь 
викладачі та слухачі  центру. 

Висновки та пропозиції.  Варто зазначити, що постійно розробляються та 
втілюються нові напрями підвищення якості професійного зростання кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що цілком 
адекватно сучасним викликам та нової переосмисленої реальності, в якій опинилась наша 
держава.  
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Посилення складності і нестабільності економічного простору в період ринкової 
трансформації України обумовлює необхідність розвитку нових форм регулювання взаємодії 
підприємств, які побудовані на принципах адаптації, самоорганізації та узгодження інтересів 
партнерів. Однак, процес взаємодії господарюючих суб’єктів в єдиному економічному 
просторі на даний час є недостатньо обґрунтованим, не повною мірою визначені чинники, 
що впливають на вибір способу партнерських відносин, також потребують вирішення 
питання управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, вибору, аналізу та 
розробки інструментів оцінки потенційних контрагентів підприємства, постачальників 
сировини та матеріальних ресурсів для замовника. Завдання підвищення своєї економічної 
безпеки від впливу зовнішніх і внутрішні[ загроз у сучасних умовах для вітчизняних 
підприємств стає досить актуальним. У зв'язку із цим, особливого значення здобувають 
проблеми розробки організаційних й економічних механізмів, моделей і методів аналізу 
потенційних і реальних контрагентів підприємства. 

Результатам теоретичних та аналітичних досліджень щодо організації та вибору 
зовнішньоекономічних партнерів присвячені дослідження багатьох учених і практиків, серед 
яких необхідно відзначити праці Л. Андрущенко, А. Бєляєвої, М. Дідківського, М. Карпенко, 
О. Захарченко, Ю. Дубинець, Д. Скрябіної, В. Вишнякова, В. Соколовської. [1-5] та ін. Ними 
розглянута економічна сутність механізму взаємодії суб’єктів господарювання, розроблено 
науково методичні засади його ефективного використання та підкреслюється необхідність 
поглиблення дослідження у напрямку теоретичного узагальнення, оцінки наявної та 
формування і реалізації адаптивної політики партнерських відносин підприємства з 
урахуванням особливостей функціонування економіки України в ринкових умовах. 

Оскільки кожний учасник партнерських відносин має індивідуальні інтереси, які він 
наполегливо переслідує, велика кількість варіантів взаємодії підприємств із зовнішнім 
середовищем, із зовнішніми ринками обумовлює необхідність пошуку найбільш ефективного 
способу співробітництва. За таких умов при виборі методів і технологій економічної 
взаємодії підприємств-партнерів на зовнішньому ринку виникає проблема по-перше, 
координації інтересів кожної сторони-учасника господарських зв’язків, по-друге, 
обов’язковості додержання певних принципів, до складу яких виокремлено господарську 
самостійність, свободу вибору і підприємництва, вільне ціноутворення, врахування ролі 
держави [4].  

Усі ці принципи свідчать про те, що підприємства укладають угоди  добровільно та 
переслідують лише їх власні інтереси. Вони визначають межі та норми ліній поведінки 
учасників, дозволяють виявляти проблеми у партнерських відносинах та реально оцінювати 
ступінь відповідності тих чи інших процесів цим принципам (рис.1). 
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Рис. 1. Основні принципи організації процесу взаємодії господарюючих суб'єктів ЗЕД та 
їх характеристика (розроблено авторами) 

 
Зважаючи на власну зацікавленість та інтереси усіх потенційних контрагентів, 

особливо в сучасних умовах нестабільності світової економіки, коли зросли ризики 
незадовільного виконання зобов’язань контрагентів за договорами постачання та надання 

Господарська 
самостійність 
суб’єктів ЗЕД 

Свобода вибору 
суб’єктів ЗЕД 

Принцип свободи 
здійснення ЗЕД 
 

Особистий інтерес 
суб’єктів ЗЕД 

Конкуренція на 
національному та 
міжнародному 
ринках 

Вільне 
ціноутворення 

Роль держави 

Право господарюючих суб'єктів за своїм розсудом 
здобувати, застосовувати і реалізовувати ресурси, 

укладати договори у т.ч. міжнародні 

Право господарюючих суб'єктів до свого розсуду в межах 
можливостей використовувати та реалізовувати ресурси 

на зовнішньому ринку 

Право суб'єктів ЗЕД добровільно вступати в 
зовнішньоекономічні відносини 

Головний мотив поводження господарюючих суб'єктів на 
зовнішньому ринку

Наявність великої кількості незалежно діючих продавців і 
покупців продукту (робіт, послуг) 

Результат безпосередньої взаємодії платоспроможного 
попиту та пропозиції на зовнішньому ринку; відповідність 

експортно-імпортної ціни рівню середньосвітової

Захист інтересів суб'єктів ЗЕД, забезпечення їх рівності 
перед законом; регулювання ЗЕД тільки законами 
приймаючої країни, а також заборона застосування 

підзаконних актів й актів керування місцевих органів, які 
будь-яким способом створюють для суб'єктів ЗЕД умови 

менш сприятливі, чим ті, які встановлені законами 
приймаючої країни; неприпустимість демпінгу при ввозі й 

вивозі товарів, обмеження субсидування експорту, 
необхідність дотримання вартісного балансу в 

товарообмінній й іншій зовнішньоекономічній операціях. 

Основні принципи організації процесу взаємодії 
господарюючих суб'єктів на зовнішньому ринку 

Принцип 
суверенітету при 
здійсненні ЗЕД 

Праві господарюючих суб'єктів самостійно вести 
зовнішньоекономічну діяльність на території України, 
керуючись законами, що діють на території України, і в 
обов'язку України як держави неухильно дотримувати й 
виконувати всі договори й зобов'язання України в сфері 

міжнародних економічних відносин 
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послуг, виникають збої у роботі підприємств та припинення їх виробничої діяльності, що у 
свою чергу знижує конкурентоспроможність підприємства і, як наслідок, приводить до 
втрати позицій, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. В даному випадку 
ефективні рішення щодо вибору джерел постачання є основою створення стійкої бази будь-
якого підприємства. Рішення про розміщення конкретного замовлення у контрагента 
залежить від ряду критеріїв: якості, об’єму, умов постачання, ціни і обслуговування [4]. 
Найбільш важливими характеристиками є попередня історія компанії, технічна потужність і 
розвиненість інфраструктури, фінансове положення, репутація, відповідність 
загальноприйнятим стандартам, трудові стосунки і місцезнаходження. Здатність реагувати на 
потреби підприємства відрізняє надійного контрагента від ненадійного. Від ефективності 
взаємовідносин підприємства виробника з контрагентами залежить успішне виробництво 
продукції та освоєння нової, [3].  

Висока динаміка зміни зовнішнього середовища, в умовах ринкової економіки, 
впливає на стан фінансових та економічних показниках діяльності контрагентів. Це потребує 
застосування методів оцінки контрагентів з гнучкими та адаптивними механізмами 
визначення стратегії оцінювання, а також можливості їх використання як ситуаційно, так і 
регулярно з визначеною періодичністю. Таким чином, метод оцінки контрагентів, на різних 
стадіях взаємодії, будований на основі інформаційної системи показників, які кількісно та в 
агрегованому вигляді відображають стан діяльності контрагента є актуальною проблемою. 
Ринкова економіка та динамічно змінне середовище, можуть у ряді випадків досить 
негативно вплинути на фінансову і економічну діяльність контрагента. Тому необхідно мати 
можливість динамічно виділяти і перевизначити критерії в стратегії оцінювання роботи з 
контрагентами, щоб уникнути ризики відносно фінансової, економічної, а також 
інформаційної безпеки для підприємства, особливо якщо воно вийшло на зовнішні ринки і 
намагається там продуктивно розвиватися. 

При виборі зовнішнього партнера, в першу чергу, необхідно вивчити різні аспекти 
потенційних партнерів. Початковим етапом – є безпосередній пошук іноземних партнерів. 
Для пошуку партнерів є низка методів: 

 вивчення ринку у формі кабінетного дослідження, або шляхом проведення 
обстеження; 

 «байдужий збір замовлень» – систематична робота на певній території: телефонні 
переговори в одних випадках з усіма компаніями, в інших – із компаніями на певному 
сегменті; 

 рекомендації клієнтів: починаючи від простої поради, до рекомендації з 
використанням імені клієнта і посиланням на нього для того, щоб покупець, який 
сумнівається, міг вступити з ним у контакт для підтвердження інформації про підприємство; 

 зв'язок з окремими особами, які за своїм службовим становищем мають детальні 
знання в конкретних галузях промисловості і торгівлі про нові й існуючі підприємства; 

 дослідження продукції для пошуку нових сфер і способів її використання, що 
відповідають запитам нових клієнтів і вимогам нових ринків [4]. 

Вибір торгового партнера, у першу чергу, залежить від характеру зовнішньоторгової 
угоди (експортна, імпортна, компенсаційна і т.д.); предмету угоди (купівля-продаж товару чи 
надання послуг); характеру предмету угоди (сировинна чи готова продукція, машинно-
технічна продукція чи товари народного споживання); вибору країни-партнера ЗЕД; 
детального вивчення та оцінка потенційного партнера; прийняття рішення про доцільність 
зовнішньоекономічної угоди. 

Вивчення та оцінку потенційних партнерів різні вчені пропонують проводити по-
різному. Одні з них виділяють тільки фінансові показники, як найважливіші характеристики 
для оцінки потенційного партнера, інші – показники стабільності та чесності діяльності 
підприємств. В цілому виділяють наступні критерії для збору та аналізу інформації про 
іноземного партнера: 

1. Код підприємства. 
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2. Повна назва. 
3. Реквізити підприємства. 
4. Загальна інформація. 
5. Інформація про керівництво підприємства. 
6. Відомості про засновників. 
7. Види і характер діяльності підприємства, умови поставок, чисельність працівників. 
8. Детальна інформація про всі наявні філії підприємства. 
9. Інформація, що характеризує надійність виконання підприємством платежів. 
10. Інформація із останнього фінансового звіту підприємства про активи і пасиви. 
11. Інформація про банки та інші фінансові установи, які мають справу з 

підприємством. 
12. Інформація про участь підприємства в судових процесах. 
13. Оціночна таблиця ризику. 
14. Перелік основних подій, що можуть вплинути на діяльність і стан підприємства. 
15. Загальний висновок, що можна зробити про підприємство та можливість 

співпраці. 
Інформація про підприємство в основному добирається й систематизується в досьє на 

підприємство. Питання за якими підбирається матеріал для досьє можна поділити на дві 
групи: 

1) пов'язані із загальною характеристикою підприємства, враховуючи вид діяльності, 
номенклатуру виробництва і торгівлі, роль підприємства на ринку цього товару; 

2) спеціальні питання, пов'язані безпосередньо з підписанням контрактів [2]. 
До останніх відносять питання, що характеризують: ступінь солідності потенційного 

партнера; ділова репутація підприємства; фінансове становище підприємства; позиція на 
ринку: чи є воно посередником чи безпосереднім виробником (споживачем) на ринку; 
завантаження замовленнями; зацікавленість в одержанні замовлень від іноземних партнерів; 
взаємодія з іншими підприємствами і державними органами [1]. 

Вся інформація, що буде отримана в результаті аналізу діяльності потенційного 
контрагента за запропонованою схемою критеріїв оцінки, є досить важливою та суттєвою. 
Проте інформація про фінансові результати діяльності, потенційного партнера є 
домінуючою. Вона відображається у таких двох документах фінансової звітності, як баланс 
фірми і рахунок прибутків та збитків. Баланс складається із двох частин: активу і пасиву. 
Відображення в пасиві балансу розміру власного капіталу дає можливість здійснювати 
всебічну оцінку іноземних фірм за рядом важливих критеріїв, і насамперед, за критерієм 
платоспроможності. Підприємство, що володіє достатнім власним капіталом, є 
привабливішим для укладання угод. 

Важливо звернути увагу не лише на загальну суму коштів, які надійшли і які 
використані у звітному періоді, але й на їх структуру. Якщо в загальних надходженнях 
домінують позичені кошти (збільшення довго- і короткострокової заборгованості), то це 
означає, що в майбутньому ця фірма повинна відволікати значні кошти для обслуговування 
боргу. З цієї причини вона більше піддається ризику банкрутства, а тому є менш 
привабливим партнером для співробітництва. Більш сприятливою є така структура 
використання коштів, за якої основна частка їх направляється на капіталовкладення, 
придбання цінних паперів, що швидко реалізуються, збільшення рахунка в банках. 

Не менш важливим за фінансові показники є правовий статус іноземного партнера. В 
сучасній ринковій економіці існує багато організаційних форм суб’єктів господарювання. 
Вони здійснюють свою діяльність у рамках норм права, що регулюють їх відносини з 
діловими партнерами. Причому ці норми не є однаковими для фірм з різною правовою 
формою функціонування. Цим і зумовлюється необхідність визначення правового статусу 
фірми, оскільки його знання дає змогу одержати відповідь на ряд принципових питань, що 
повинні обов’язково враховуватися при укладанні угоди. 

Зокрема, правова форма фірми визначає: 
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 характер і періодичність звітності; 
 структуру органів управління і правомочність посадових осіб; 
 порядок оподаткування фірми; 
 умови, що визначають відповідальність фірми за її зобов’язаннями [1]. 
Хотілося б наголосити на тому, що не потрібно забувати про важливий бар’єр у 

пошуках та переговорах з потенційним партнером, як крос-культурні розбіжності, під якими 
розуміють традиції, ментальність, духовні цінності народів які є наслідком їх тривалого 
історичного розвитку. В цьому аспекті дуже важливим є культурна орієнтація на 
майбутнього контрагента, оскільки пропонуючи співпрацю, потрібно враховувати, які товари 
та послуги користуються попитом на ринку потенційного партнера. 

Треба враховувати і національні особливості культури праці країни контрагента, при 
його залученні для співпраці, оскільки іноземці звикли до відповідної трудової культури і 
нелегко пристосовуються до іншого ритму, вимог, правил. 

Найважливішою складовою фактору культури в міжнародному бізнесі є культура 
спілкування. Незважаючи на те, що глобалізація зовнішньоекономічних зв’язків встановлює 
єдині норми і стандарти міжнародних економічних відносин, досі існують розбіжності в 
національних характерах, які часто призводять до певних труднощів у діловому спілкуванні і 
навіть до серйозних непорозумінь між партнерами по бізнесу. Щоб цього уникнути, потрібно 
мати уявлення про культуру, поведінку та звичаї, що притаманні окремим країнам і народам. 
Для цього існують різноманітні крос-культурні навчальні програми, які передбачають 
ознайомлення з особливостями інших культур та виявлення культурних стереотипів і 
упереджень певних країн та народів [5]. 

Цими крос-культурними розбіжностями можна керувати. Управління культурними 
розбіжностями повинно сприяти узгодженню дій партнерів під час спільної діяльності. Це 
виконується завдяки наступним діям: 

 формування потреби у між культурній співпраці; 
 формування спільної бізнес-мови для отримання знань та досвіду партнерів, 

враховуючи їх відмінності у культурі праці; 
 поєднання знань, цінностей та досвіду партнерів для досягнення цілей 

партнерства; 
 створення та підтримка партнерської, відкритої атмосфери, яка полегшує 

взаємодію культур та сприяє вільному об’єднанню знань. 
Поєднання знань партнерів з різних країн може сприяти створенню нового 

унікального знання, яке вони можуть використовувати для підвищення конкурентної 
переваги. 

Ураховуючи зазначені вище аспекти, ми спробували узагальнити та виділити 
інформаційні потоки в процесі реєстрації міжнародних партнерів і аналізу їх діяльності, які 
на нашу думку набувають суттєвого значення при вирішенні питань укладання 
зовнішньоекономічних угод (рис 2).  

Що стосується запропонованої на рисунку 2 схеми, то ми вирішили виділити такий 
етап, як організація оцінки потенційного контрагента, яку слід проводити з урахуванням 
загальноприйнятих методик оцінки потенційних партнерів. 

При розв’язанні даного етапу аналізу, важливо враховувати наступне: 
1) оцінку ступеня солідності потенційного партнера. Під степенем солідності фірми 

розуміють кількісні показники діяльності, масштаб операцій , ступінь платоспроможності і 
т.д. Для оцінки солідності фірми можна використати й інші показники, такі як кількість 
зайнятих (у т.ч. в НІОКР), число підприємств, частка продукції, що нас цікавить, в об'ємі 
виробництва фірми й галузі та ін. 
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Рис. 2. Інформаційні потоки в процесі реєстрації контрагентів і аналізу їх діяльності 
(розроблено авторами) 

 

2) оцінку ділової репутації. Ділова репутація фірми визначається тим, наскільки вона 
добросовісно і скрупульозно виконує свої зобов'язання, який у неї досвід у даній сфері 
бізнесу, вміння вести переговори на цивілізованому рівні; 

3) врахування досвіду минулих угод. При наявності рівноправних умов у потенційних 
партнерів перевага надається тому, хто добре зарекомендував себе в колишніх угодах; 

4) врахування стану фірми на зовнішньому ринку, тобто чи є вона посередником або 
безпосереднім виробником (споживачем) продукції. Якщо фірма являється посередником, то 
в такому випадку треба серйозно підійти до вибору посередника. Насамперед необхідно 
звернути увагу на її фінансове становище, отримати інформацію про її кредитну здатність, 

Потенційний контрагент 

Загальна оцінка потенційного контрагента: 
1) технологічна (вивчити технічний рівень продукції фірми, рівень і 
технологічної бази і виробничі можливості); 
2) науково-технічна (вивчити організацію НДДКР і витрат на них); 
3) організаційна (організацію управління фірми. враховуючи ЗЕД); 
4) економічна (дати оцінку фінансового стану фірми); 
5) правова (вивчити норми і правила, що діють в даній країні і мають 
відношення до співробітництва з потенційним партнером).

Прийняття управлінського 
рішення, щодо роботи з 

контрагентом 

Оцінка потенційного контрагента з урахуванням загальноприйнятих 
методик оцінки потенційних партнерів: 

1) оцінка ступеня солідності потенційного партнера; 
2) оцінка ділової репутації; 
3) врахування досвіду минулих угод; 
4) врахування стану фірми на зовнішньому ринку, тобто чи є вона 
посередником або безпосереднім виробником (споживачем) продукції. 

Укладення договірних відносин з контрагентом 

Пошук партнерів 
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виявити характер товару, що продається, і об'єм реалізації, наявність власної ланки збуту. 
Важливо звернути увагу і на особисті якості посередника. 

Таким чином, зважаючи на те, що зовнішньоекономічна діяльність підприємств 
сьогодні є необхідною ланкою розвитку міжнародного співробітництва, а здійснення 
операцій пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю приводить до розвитку не тільки 
фірми, але й країни у цілому, у першу чергу, при прийнятті рішення компанією про 
можливість підписання зовнішнього контракту, необхідно здійснювати вибір і ретельну 
оцінку потенційних партнерів з метою, з одного боку, зниження імовірність ризику, 
пов’язаного з контрагентами, з іншого – з метою забезпеченням здійснення 
зовнішньоторговельних умов, таким чином, щоб максимізувати прибуток.  
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Необхідність забезпечення стійкого економічного розвитку регіональних економічних 
систем зумовлена сучасними трансформаційними процесами. Враховуючи нестабільність 
зовнішнього середовища, значних змін вимагають методи і технології, за допомогою яких на 
рівні регіонального управління слід проводити моніторинг і формувати на основі результатів 
аналітичних досліджень стратегію майбутнього розвитку регіону. 

Сучасні вчені вважають [1] визначальним стабілізуючим чинником антикризового 
розвитку і гарантом економічного зростання саме активно задіяний потенціал. 

Вивчення еволюції наукового розуміння терміна «потенціал» надає змогу зробити 
висновок, що його запровадження в економічні дослідження було пов'язане з розробкою 
проблем комплексної оцінки рівня розвитку виробничих сил у двадцяті роки минулого 
століття. 

У вітчизняній економічній літературі, потенціал, у широкому розумінні трактується як 
можливості, наявні сили, запаси, засоби, які можуть бути використані, або рівень потужності 
у будь-якому відношенні, сукупність засобів, необхідних для будь-чого [2]. У словнику 
іноземних слів також під цим терміном розуміється «ступінь потужності (приховані 
можливості) у будь-якому відношенні ...» [3]. 

Укладачами Великого економічного словника [4] економічний потенціал визначається 
як сукупна здатність економіки країни, її областей, підприємств, господарств здійснювати 
виробничо-економічну діяльність, випускати продукцію, товари, послуги, задовольняти 
запити населення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва і споживання. 

За результатами проведених досліджень можна зазначити, що вчені на протязі 
багатьох років розглядають різні аспекти потенціалу. Потенціал економічних систем різного 
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рівня розглядається в різноманітних прикладних аспектах, зокрема проводяться дослідження 
ринкового, економічного, маркетингового, виробничого, трудового, науково-технічного, 
інвестиційного, інформаційного, інноваційного, управлінського, фінансового потенціалів з 
вивченням різних складових. Багато видів потенціалів об'єднано в групи, зокрема, відома 
класифікація видів потенціалів по рівню абстрагування, по рівню агрегації оцінки, по 
галузевій і функціональній ознаках, по складу елементів, по спектру врахованих 
можливостей а також по ступеню його реалізації [5]. Особлива увага останнім часом 
приділяється категорії економічного потенціалу, а також питанням його кількісної оцінки. 

Зокрема, в роботі [6] представлений аналіз різних точок зору, в яких одна група 
вчених розглядає економічний потенціал і потенціал як синоніми, а інші групи вчених 
висловлюють різні точки зору з приводу відносної важливості цих двох категорій, 
відзначаючи при цьому, зокрема, що категорія «економічний потенціал підприємства» є 
вужчим, ніж «потенціал підприємства». Виклад сутності економічного потенціалу також 
характеризується різними точками зору. 

Одним з дискусійних питань є питання про співвідношення понять економічного і 
виробничого потенціалів, а також економічного та ресурсного. Зокрема, в наслідку 
систематизації різних наукових поглядів автори роботи [7] дійшли до висновку про те, що 
поняття «економічний потенціал» і «ресурсний потенціал» є синонімічними, при цьому 
акцентують увагу на досконалій відмінності внутрішнього змісту цих понять за умови їх 
тісного взаємозв'язку один з одним. В результаті досліджень вчені вважають [7], що поняття 
економічного потенціалу ширше ресурсного, при цьому ресурсний потенціал є складовою 
частиною економічного. 

Проте, невирішеними аспектами проблеми залишаються питання комплексного 
дослідження потенціалу регіону, при цьому доцільно розглянути регіон як складну 
регіональну економічну систему, що дозволить кількісно оцінити і створити основу 
формування управлінських рішень з підвищення потенціалу регіону з урахуванням 
можливих змін його основних складових. Необхідним є науково обґрунтований вибір 
методичного інструментарію кількісної оцінки потенціалу регіональної економічної системи, 
який дозволить оперативно визначати можливості регіонального розвитку, виявляти 
приховані резерви і формувати шляхи їх ефективного використання при розробці тактичних і 
стратегічних планів регіонального розвитку. 

В теперішній час багато вчених звертають увагу на необхідність розробки кількісних 
показників потенціалу та його складових [1, 5, 7 та ін.]. Зокрема, відомі методи кількісної 
оцінки потенціалу, засновані на відомому графічному методі квадрата потенціалу [5]. Серед 
множини різних модифікованих оцінок домінує думка авторів роботи [1] за визначенням 
потенційних можливостей підприємства наявністю ресурсів і можливістю використання 
резервів. 

Узагальнення різних підходів до кількісної оцінки потенціалу дозволили нам звести її 
до визначення здатності функціонування регіональної економічної системи і досягнення 
поставлених цілей на основі використання системи ресурсів [8]. В процесі досліджень було 
встановлено, що при використанні ресурсного підходу, слід виконати оцінку ресурсного 
потенціалу, яка може бути зведена до визначення вартості ресурсів регіону, що 
використовуються (або можуть бути використаними) в процесі виробництва матеріальних 
благ і послуг на рівні регіональної економічної системи. 

Ресурсний потенціал регіону маємо розглядати у вигляді сукупності всіх ресурсів 
регіону, що забезпечують можливість отримання максимального економічного ефекту за 
визначений період часу. 

У відповідності до запропонованої концепції ресурсний потенціал вважається 
фундаментом формування сукупного потенціалу регіональної економічної системи, надалі – 
потенціалу регіональної економічної системи. Потенціал регіональної економічної системи 
пропонується представити у вигляді інтегральної оцінки потенційних можливостей, 
ув’язнених в ресурсному потенціалі з урахуванням їх реалізації для досягнення економічного 
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результату. Таким чином, набуває доцільності визначення потенціалу регіональної 
економічної системи у вигляді інтегральної оцінки потенційних можливостей, які 
відображені в ресурсному потенціалі з урахуванням їх реалізації  на регіональному рівні. 

На підставі запропонованих концептуальних положень розроблено  методику 
досліджень потенціалу регіональної економічної системи. Методикою передбачено 
проведення досліджень з урахуванням умов зовнішнього та внутрішнього середовища (рис. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методологічну основу досліджень потенціалу регіональної економічної системи 

складають системний підхід з урахуванням ефекту синергії та визначені економічних 
закономірностей для побудови системи прийняття управлінських рішень на регіональному 
рівні. 

Щодо кількісної оцінки потенціалу регіону з урахуванням його реалізації слід 
представити структуру сукупного потенціалу регіону (рис. 2), що надалі дозволить 
забезпечити комплексність оцінки з урахуванням основних складових та визначити реальні й 
потенційні можливості регіональної економічної системи. 

Ресурсний потенціал регіону пропонується розглядати на основі основних видів 
ресурсів регіональної економічної системи, зокрема виробничих ресурсів, фінансових та 
кадрових ресурсів. 

Виробничий потенціал регіону являє собою наявні та приховані можливості 
промислових підприємств та підприємств сфери послуг щодо залучення та використання 
чинників виробництва з метою випуску максимально можливого обсягу продукції та надання 

Дослідження теоретичних аспектів кількісного визначення потенціалу 
регіональної економічної системи

Формування концептуальних положень та інформаційних баз даних 

Зовнішнє середовище 

Аналіз функціонування регіону 
у зовнішньому середовищі 

Внутрішнє середовище 

Дослідження потенціалу за 
основними складовими  

Виробнича 
складова 

Матеріальна 
складова 

Кадрова 
складова 

Фінансова 
складова 

Кількісна оцінка потенціалу  

Моделювання потенціалу регіону 

Прийняття стратегічних рішень з підвищення потенціалу регіональної економічної 
системи 

Виявлення тенденцій і типу 
розвитку. Визначення 

надійності функціонування 
регіональної системи 

Рис. 1. Методика дослідження потенціалу регіональної економічної системи 
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послуг. Визначення виробничого потенціалу регіону маємо здійснювати з урахуванням 
показників, які характеризують ефективність основних фондів та відображають загальний 
майновий стан суб’єктів підприємницької діяльності регіону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансовий потенціал регіону визначається за системою показників, які 

характеризують реальні та потенційні фінансові можливості підприємств регіону та 
відображають обсяг власних, позичених і залучених фінансових ресурсів промислових 
підприємств та підприємств сфери послуг регіону. 

Кадровий потенціал регіону являє собою трудові можливості регіону, освітній та 
кваліфікаційний рівень кадрів, здатність персоналу до генерування ідей та створення нової 
продукції. 

Таблиця 1 
Аналіз зовнішнього оточення 

Сфера діяльності Критерії 
1.Стабільність політичної ситуації 
2.Тенденції регіональної політики 
3.Вплив профспілок 
4.Свобода підприємництва в регіоні 

1. Політична 

5.Стабільність державних  структур 
1.Тенденції формування валового регіонального продукту 

2.Коопераційні зв'язки між секторами економічної діяльності 
3.Стабільність цін 
4.Тенденції на ринку споживач/виробник 

2. Економічна 

5.Інфляція 
1.Виробничі технології 
2.Наявність гарантованих сировинних ресурсів 
3. Рівень впровадження інноваційних технологій в регіоні 

 
3. Техніко-технологічна 

4. Можливість заміщення технологій 
1.Вимоги екологічного законодавства 
2.Використання природних ресурсів  4. Екологічна 
3. Відтворення природних ресурсів 
1.Загальна тенденція демографічного стану 
2.Рівень життя населення регіону 
3.Структура зайнятості в регіоні 

 
5. Соціально-демографічна 

4. Міграція населення 

Інвестиційний  потенціал 

Ресурсний потенціал регіону 

Виробничий 
потенціал 

Фінансовий 
потенціал

Кадровий 
потенціал 

Ресурси регіональної економічної системи 

Рис. 2. Структура потенціалу регіональної економічної системи 

Потенціал регіональної економічної системи

Маркетинговий  потенціал 
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Інвестиційний потенціал регіону характеризується обсягом усіх можливих ресурсів, 
власних і залучених, які можуть бути використаними з метою здійснення інвестиційної 
діяльності. Інвестиційний потенціал регіону можна визначити обсягом потенційних та 
реальних інвестицій в регіоні. 

Маркетинговий потенціал регіону – це спроможність регіону забезпечувати 
економічну та соціальну кон’юнктуру товарів та послуг на регіональному ринку завдяки 
плануванню і проведенню ефективних маркетингових заходів. 

Потенціал регіональної економічної системи поєднує ресурсний потенціал регіону, 
сформований на врахуванні основних видів ресурсів, інвестиційний та маркетинговий 
потенціал. 

Розроблено методику проведення аналізу функціонування регіону у зовнішньому 
середовищі, яка включає чотири основні етапи: аналіз зовнішнього оточення (табл. 1); аналіз 
сильних і слабких сторін регіону (табл. 2); аналіз відповідності тенденцій розвитку 
зовнішнього оточення планованим напрямам діяльності регіону та кількісна оцінка шансів на 
успіх. 

Аналіз зовнішнього оточення виконується по обраному переліку сфер діяльності 
регіону, зокрема політичної, економічної, техніко-технологічної, екологічної та соціально-
демографічної, та відповідному переліку критеріїв до кожної сфери діяльності. Аналіз 
сильних і слабких сторін пропонуємо здійснити в розрізі основних функціональних сфер 
діяльності регіону. Перелік основних функцій складений з урахуванням конкретних 
особливостей регіону, з урахуванням основних функцій управління: виробництво, фінанси, 
кадри, маркетинг та менеджмент регіонального рівня (табл. 2).  

Таблиця 2 
Аналіз сильних і слабких сторін 

Основні функції Критерії 

1. Обсяг продукції та послуг 
2.Операційні витрати з реалізованої продукції 
3.Гарантії забезпечення сировиною 

1. Виробнича 

4. Впровадження інноваційних технологій 
1.Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування 
2.Рівень залучення інвестицій 2. Фінанси 

3.Рентабельність операційної діяльності 
1.Забезпеченість робочою силою 
2.Фахівці вищої кваліфікації 3. Кадри 
3. Наукові кадри 
1.Продуктова політика 
2.Асортимент товарів  
3.Якість продукції та послуг 
4.Цінова політика 
5.Комунікаційна політика 
6.Рекламна діяльність 

4. Маркетинг 

8.Використання торгових марок 
1.Система планування 
2.Оперативне управління 
3.Контроль за виконанням 

 
5. Менеджмент 

4.Стратегічне управління 
 

Аналіз відповідності тенденцій розвитку зовнішнього оточення планованим напрямам 
діяльності регіону виконується шляхом порівняння кожної тенденції (сфери діяльності) з 
кожним напрямом діяльності. Для кількісної оцінки шансів регіону на успіх застосовується 
модель радару у формі круга, в якому формуються радіальні сектори у відповідності до 
зазначених сфер діяльності. По кожному радіальному сектору наноситься кількісна оцінка 
відповідної сфери діяльності. 



 

 124

Для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень на регіональному рівні необхідно 
розробити комплексну модель оцінки потенціалу регіону, що дозволить не тільки кількісно 
оцінити потенціал регіону, але і створити основу прийняття управлінських рішень з 
урахуванням типу розвитку регіональної економічної системи. Відомі два основні типи 
розвитку економіки: екстенсивний (традиційний) та інтенсивний (інноваційний). Проте, на 
певному періоді часу, може існувати змішаний – екстенсивно-інтенсивний тип розвитку 
економічної системи, який характеризується збалансованістю або домінуванням 
екстенсивних або інтенсивних чинників розвитку. 

Врахування типу розвитку регіональної економічної системи дозволяє виділити 
відповідні групи чинників, за допомогою яких можна досягти збільшення потенціалу 
регіону. Зокрема, при екстенсивному типі розвитку регіональної економічної системи 
збільшення потенціалу регіону може бути досягнуто за рахунок збільшення масштабів 
виробництва і за рахунок додаткового залучення трудових, природних ресурсів і засобів 
виробництва при збереженні сформованої техніко-технологічної основи. 

При інтенсивному типі розвитку регіональної економічної системи збільшення 
потенціалу регіону досягається шляхом якісного вдосконалення чинників виробництва, 
зокрема, впровадження прогресивних технологій та устаткування, енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій, підвищення кваліфікації технологічного й управлінського 
персоналу, а також виявлення прихованих резервів з постійним поліпшенням використання 
всіх наявних складових потенціалу регіону. 

В основу комплексної оцінки потенціалу регіону покладено підхід, заснований на 
аналізі та порівнянні узагальненого показника, – валового регіонального продукту, який 
характеризує рівень розвитку економіки регіону та є саме показником ефективності 
використання потенціалу регіону. Як відомо, показниками, які застосовуються при 
визначенні валового регіонального продукту виробничим методом є випуск, проміжне 
споживання, валова додана вартість, оплата послуг фінансових посередників, податки і 
субсидії на продукти [9]. Особливий інтерес представляє показник валової доданої вартості, 
оскільки відображає додатково створену вартість в процесі виробництва і визначається як 
різниця між вартістю проведених (випуск) і вартістю повністю використаних в процесі 
виробництва товарів і послуг (проміжне споживання). Цей показник характеризує суму 
внесків всіх економічних суб'єктів в загальний обсяг виробництва регіону у вартісному 
виразі по кожному виду економічної діяльності в регіоні. 

Модель кількісної оцінки передбачає проведення досліджень потенціалу залежно від 
трьох ключових чинників: зростання обсягів капіталу, кількісне і якісне збільшення робочої 
сили і зростання продуктивності. У якості міри оцінки продуктивності пропонується 
використовувати сукупну факторну продуктивність, яка показує, наскільки ефективно в 
економіці регіону використовують трудові ресурси і капітал для випуску і додатково 
створеної вартості в процесі виробництва. 

Дослідження з урахуванням умов зовнішнього та внутрішнього середовища регіону 
передбачають визначення рівнів потенціалу регіональної економічної системи (табл. 3). 

Таблиця 3  
Характеристика рівнів потенціалу регіональної економічної системи 

Рівень потенціалу Позначення Коротка характеристика 

Високий рівень  А 
Регіональна економічна система знаходиться в стані абсолютної 
рівноваги за всіма складовими показниками у відповідності до всіх 
критеріїв оцінки  

Середній рівень  В 
Регіональна економічна система успішно функціонує в бізнесі, є 
труднощі, які долаються, оскільки працюють механізми адаптації  

Низький рівень   С 

Наявність хронічних порушень за багатьма параметрами всіх 
функціональних складових: проблеми із забезпеченням підприємств 
регіону основними виробничими фондами, сировиною, матеріалами, 
трудовими ресурсами та неефективне їх використання  

Кількісна оцінка потенціалу регіональної економічної системи дозволить визначати 
напрямки обґрунтування рішень з підвищення потенціалу регіону. 
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Економічне становище багатьох країн світу не дозволяє державі в повній мірі 
забезпечувати соціально-економічний розвиток територіальних громад. В Україні ця 
проблема відчувається сьогодні особливо гостро. Сучасний соціально-економічний розвиток 
територіальних громад в Україні відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів, і 
далеко не в поодиноких випадках саме дефіцит фінансових ресурсів призводить до 
економічної та соціальної деградації місцевих спільнот, що проявляється у зменшенні 
кількості населення, зниженні якості його життя, безробітті, бідності, неефективному 
природокористуванні тощо. 

Зважаючи на це, постає нагальне питання забезпечення сталості місцевого розвитку та 
визначення приоритетних напрямів його фінансування.  

Основою концепції сталого розвитку є принцип задоволення потреб нинішнього 
покоління без нанесення шкоди можливостям майбутніх поколінь задовольняти свої 
потреби. У кожної людини і, відповідно, у кожного суспільства основні потреби можуть бути 
різними, тому цей принцип ґрунтується на суб’єктивних оцінках базових (і не лише базових) 
потреб та міри їх задоволення. Людина, яка вважає себе щасливою в одному суспільстві, 
може відчувати себе нещасною в іншому за одних і тих же можливостей задоволення її 
потреб. Тому підхід до оцінки сталого місцевого розвитку, заснований на визначенні сталості 
розвитку територіальної громади її мешканцями, є обґрунтованим і важливим. 

Братиславським регіональним центром ПРООН, який був дорадчим підрозділом 
Регіонального бюро ПРООН по Європі та СНД розроблений інструмент самооцінки щодо 
сталого місцевого розвитку SAT4SLD [1, розділ 9]. Цей методичний підхід допомагає 
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місцевим суб’єктам оцінити їхній поточний стан і досягти консенсусу щодо шляхів до більш 
сталого майбутнього з одночасним вирішенням питань урядування, соціально-економічних і 
екологічних. SAT4SLD передбачає, що сталий місцевий розвиток повинен базуватися на 
місцевій ініціативі, тому важливо запровадити на місцевому рівні процес моніторингу 
прогресу або відставання по секторах і суб’єктах. Місцеві суб’єкти не лише можуть краще за 
інших зрозуміти власні пріоритети, потреби й активи – вони докладають найбільших зусиль 
для покращання добробуту в своїй громаді. Їм потрібні лише певні настанови щодо того, як 
вимірювати багатоаспектну основу добробуту для нинішнього та майбутніх поколінь. 

Методика самооцінки сталого місцевого розвитку може бути також використана в 
якості супровідного інструменту процесу стратегічного планування для визначення 
пріоритетів фінансування місцевого розвитку, що проводиться органом місцевої влади кожні 
декілька років і в який щорічно вносяться оновлюючі корективи. 

 

Рис. 1. Концептуальне підґрунтя сталого місцевого розвитку 
 

У цьому інструменті рівною мірою мають бути враховані такі аспекти сталого 
розвитку, як екологічна сталість, урядування, соціальний розвиток і соціальне залучення, 
зокрема гендерна рівність і розширення прав та можливостей уразливих груп. Беручи до 
уваги нерівномірність економічного зростання у регіонах, у даному інструменті також 
наголошується на необхідності забезпечення місцевого достатку (зокрема шляхом 
раціонального використання природних ресурсів) і стимулювання та розвитку приватного 
сектора. 

Інтегруючу основу для SAT4SLD складають чотири цілі сталого розвитку: ефективне 
використання ресурсів (природних та інших), справедливий розподіл ресурсів, створення 
робочих місць і забезпечення рівних можливостей щодо працевлаштування, рівний доступ 
до громадських послуг. 

Цей підхід, на наш погляд, може бути застосований і для визначення пріоритетів 
фінансування місцевого розвитку. 
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В основі сталого місцевого розвитку (рис. 1) лежать активи територіальної громади. Їх 
можна згрупувати в шість форм капіталу: людський та соціальний капітал, інновації та 
фінансовий капітал, фізичний капітал і природний капітал. Ці активи розміщені у 
квадрантах, які відповідають тим групам основних суб’єктів, для яких вони найбільш 
близько (але не виключно) визначені: це – орган місцевого самоврядування, громада, 
приватний сектор і користувачі/захисники ресурсів (останню з цих груп ми далі 
називатимемо «довкілля»). 

Термін «капітал» на рис. 1 використано для характеристики того, що активи 
територіальної громади не є якимось фіксованим елементом, а мають певну вартість, яку 
місцеві суб’єкти можуть зменшувати або збільшувати. Таку вартість слід виміряти, щоб 
оцінити її та інтегрувати у рішення щодо місцевого планування та інші рішення, що 
ухвалюються на місцевому рівні. 

Активи та суб’єктів із всезагальними цілями сталого розвитку зв’язують чотири 
принципи врядування, що лежать в основі сталого розвитку: довгострокове бачення, прозоре 
прийняття рішень, залучення та розширення прав і можливостей, стимули та регулювання. 
Якщо ретельно додержуватися цих принципів урядування, то серед суб’єктів процесу 
спостерігатиметься більша готовність до спільної роботи, тобто до колективних дій. 

Таблиця 1 
Типові зацікавлені сторони сталого місцевого розвитку 

Органи місцевої 
влади 

Громада Приватний сектор Довкілля 

Місцеві органи влади 

Громадські організації, 
низові та неформальні 
групи/групи 
самодопомоги, 
громадські діячі 

Організації ділової участі Об’єднання користувачів 
ресурсів (фермерів, 
мисливців, рибалок, 
туристичних операторів) 

Регіональні органи 
влади 

Місцеві мережі, 
організації з питань 
соціальної політики 

Фінансові установи, у т.ч. 
мікрофінансові організації 

Виробники енергії 
(існуючі та потенційні) 

Місцеві комунальні 
підприємства 

Правозахисні групи, 
обслуговуючі 
організації місцевої 
громади  

Великі та малі 
підприємства 

Місцеві екологічні НУО та 
екологи з регіональних 
наукових установ 

Місцеві підрозділи 
національних 
міністерств/ 
напівдержавних 
органів, 
відповідальних за 
оподаткування, 
планування і надання 
громадських послуг 

Головні організації, 
місцеві ЗМІ, аналітичні 
центри 

Навчальні заклади / 
заклади професійно–
технічної освіти 

Місцеві підрозділи 
міністерств охорони 
навколишнього 
середовища, сільського 
господарства (наприклад, 
дорадчі служби), 
надзвичайних ситуацій 

 

Аналітичною базою методики самооцінки сталого місцевого розвитку (далі – 
МССМР), розробленеї нами на основі SAT4SLD, передбачені три етапи, які в підсумку 
допоможуть визначити стратегічні пріоритети фінансування розвитку територіальної 
громади: 

1) Етап Аналіз ситуації дає відповідь на запитання: як основні стейкхолдери 
місцевого розвитку – органи місцевої влади, громада (і ті, хто її представляє, зокрема 
організації громадянського суспільства і засоби масової інформації), приватний сектор, 
споживачі / захисники природних ресурсів  на сьогодні сприяють ефективному 
використанню місцевих ресурсів, гарантують добросовісне використання й розподіл ресурсів 
і забезпечують рівний доступ до робочих місць та громадських  послуг? 

2) Етап Визначення проблем дає відповіді на запитання: чи є у нас рішучість, 
можливості та засоби для досягнення того, чого хочемо? Як нам ефективніше працювати 
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разом над покращанням якості життя в територіальній громаді сьогодні й для наступних 
поколінь? 

3) Етап Моніторинг по активах дає відповідь на запитання: як нам критично оцінити 
наші активи й вирішити, як їх можна розширити для майбутніх поколінь, що житимуть у 
територіальній громаді? 

На першому етапі застосування МССМР проводиться аналіз ситуації на основі 
обов’язків і видів діяльності чотирьох головних суб’єктів (секторів), що мають відношення 
до сталого місцевого розвитку. Агреговано їх можна назвати як орган(и) місцевої влади, 
громада, приватний сектор та довкілля.  

Перший крок, що його треба здійснити при проведенні аналізу ситуації, полягає у 
визначенні відповідних зацікавлених сторін і формуванні багатосторонньої робочої групи, 
яка відповідатиме за реалізацію МССМР. У табл. 1 неведено типові зацікавлені сторони 
сталого місцевого розвитку. 

Другий крок – скласти схему того, як існуючі національні та локальні стратегії 
(наприклад, економічного розвитку, розвитку з низьким рівнем викидів) та плани (наприклад, 
територіальні плани, план забезпечення енергоефективності) пов’язані з сферами діяльності 
основних груп стейкхолдерів (табл. 2). Це допоможе провести аналіз ситуації, а також 
визначити наявність узгодженої нормативної бази на підтримку сталого розвитку. 

Таблиця 2 
Сфери діяльності головних суб’єктів сталого місцевого розвитку 

Орган місцевого 
самоврядування 

Громада Приватний сектор Довкілля 

Основні та соціальні 
послуги 

Середовище ІГС Бізнесове середовище Управління природними 
ресурсами 

Планування, 
інвестування в 
інфраструктуру, 
землеустрій 

Гендерна рівність Послуги підтримки 
бізнесу 

Зниження ризиків лих і 
адаптація до зміни 
клімату 

Управління фінансами 
та закупівлі 

Соціальна згуртованість Праця Стале сільське 
господарство 

Адміністративні та 
допоміжні послуги 

Участь і громадське 
обговорення 

Інтеграція бізнесу Стала енергетика 

  
Третій крок в аналізі ситуації – збирання інформації від груп зацікавлених сторін в 

інтерактивному форматі. Рекомендується проводити окремі обговорення з особами та 
організаціями, що представляють кожну основну групу суб’єктів.  

Четвертий крок – складання проекту аналізу ситуації на основі висновків проведених 
дискусій та розгляду відповідних існуючих стратегій та планів. В аналізі ситуації слід 
відобразити схожі та відмінні особливості в рейтингах різних суб’єктів, а також фактори, що 
вважаються найважливішими (такі як активи або недоліки). У висновках слід зазначити, в 
яких аспектах думки груп зацікавлених сторін співпадають і відрізняються – як щодо 
поточної ситуації, так і щодо пріоритетів.  

База для етапу «Визначення проблем» складається з чотирьох цілей сталого розвитку, 
які утворюють інтегруючу основу SAT4SLD [1, розділ 9). Кожна ціль сталого розвитку має 
відповідний принцип врядування, якого слід додержуватися, режим колективних дій та 
засоби, що використовуються для досягнення цієї цілі (табл. 3). 

На першому кроці етапу «Визначення проблем» необхідно провести аналіз 
співпричетності та політичної прихильності в населеному пункті щодо досягнення цих цілей. 
Повинен бути певний рівень співпричетності у всіх чотирьох основних групах суб’єктів, щоб 
ініціювати діяльність із сталого розвитку, внести інституційні зміни у місцеву політику та 
процеси планування на предмет заохочення соціального залучення та екологічної сталості. 
Для цього необхідно проаналізувати «принципи врядування в дії», що є свідченням рівня 
співпричетності та політичної прихильності населеного пункту щодо сталого людського 
розвитку. Цими принципами є довгострокове бачення, прозоре прийняття рішень щодо 
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громадських ресурсів (фінансових і природних), залучення й розширення прав і можливостей, 
стимули та регулювання. 

Таблиця 3 
Цілі сталого розвитку у зв’язку зі співпричетністю, колективними діями та засобами 

Цілі сталого розвитку 
Принципи врядування 

(показник 
співпричетності) 

Режими колективних 
дій 

Розподіл засобів 

Ефективне 
використання ресурсів 
(природних та інших) 

Довгострокове бачення 
Довгострокове стале 
управління 

Природні ресурси 

Добросовісне 
використання і розподіл 
місцевих ресурсів  

Прозоре прийняття 
рішень 

Інноваційні та 
пристосовні стратегії 
управління 

Фінансова 
самостійність і 
раціональні методи 
управління фінансами 

Рівний доступ до 
громадських послуг 

Залучення і розширення 
прав та можливостей 

Інклюзивне надання 
послуг 

Ресурси для розвитку 
громади / людського 
розвитку 

Створення робочих 
місць і забезпечення 
рівних можливостей 
щодо працевлаштування 

Стимули та регулювання Місцевий економічний 
розвиток 

Ресурси для зростання 
приватного сектора 

 

Аналізуючи співпричетність місцевих суб’єктів щодо цих принципів урядування, 
необхідно враховувати компетенції та обов’язки органу місцевого самоврядування. Рівень 
співпричетності також залежатиме від структури громади. Наприклад, чи організована 
громада за допомогою груп громадянського суспільства? Чи бажають підприємства сприяти 
соціальному розвиткові територіальної громади, а не тільки його економічному розвиткові? 

Крок 2 на етапі «Визначення проблем» полягає у досягненні консенсусу щодо цілей 
сталого розвитку територіальної громади шляхом поширення головних висновків аналізу 
ситуації та аналізу співпричетності, а також шляхом заохочення інтересу та обговорень серед 
широких кіл населення. Мета цього кроку – налагодити діалог між основними суб’єктами на 
основі їхніх порівнянних і протилежних точок зору щодо викликів, перед якими вони разом 
стоять як суб’єкти в одному й тому самому населеному пункті. Які в даного територіальної 
громади конкретні сильні сторони, що формують його порівнянну перевагу? Які в неї слабкі 
сторони, що створюють проблеми для місцевого розвитку? Порівнянна інформації щодо 
національної ситуації може допомогти виявити основні порівнянні переваги, на яких можна 
будувати роботу, або критичні недоліки, які слід усувати.  

Громадські обговорення цілей сталого розвитку слід організувати на відповідях на 
наступні запитання: Як нам потрібно покращити життя людей сьогодні? Який населений 
пункт ми залишимо для наступного покоління? Чи готові ми посилити свою рішучість щодо 
ефективного використання місцевих ресурсів, гарантування добросовісного використання й 
розподілу ресурсів та забезпечення рівного доступу до робочих місць і громадських послуг? 

Якщо територіальна громада ще не має довгострокового бачення, то ці обговорення 
можуть слугувати відправною точкою для вироблення бачення цілей його сталого розвитку 
та відповідних дій. Якщо ж територіальна громада уже розробила довгострокове бачення, то 
ці обговорення можуть допомогти його перевірити або розширити. 

Крок 3 на етапі «Визначення проблем» – формування плану колективних дій. На 
відміну від традиційного стратегічного планування у даній методиці сталого місцевого 
розвитку наголошується на потребі колективних дій основних груп суб’єктів, тому що один 
окремий суб’єкт не в змозі розв’язати складні проблеми сталості. Органам місцевої влади 
необхідно працювати з аналогічними органами інших населених пунктів, з центральним 
урядом, громадою, неурядовими організаціями та приватним сектором. Крім того, 
приватному секторові потрібна власна форма колективної організації та дії, як і громаді та 
користувачам/захисникам природи. 
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Мета плану колективних дій – визначити, як основні групи суб’єктів можуть 
працювати разом за чотирма конкретними режимами колективних дій, які є наступними: 

(1) довгострокове стале управління;  
(2) інноваційні та пристосовні стратегії управління (такі як створення додаткових 

онлайн-служб, залучення волонтерів, співробітництво серед ІГС, створення систем 
завчасного попередження для виявлення потенційних конфліктів, небезпек або деградації 
ресурсів); 

(3) інклюзивне надання послуг (у тому числі залучення ІГС до надання послуг, 
міжмуніципальне співробітництво, забезпечення відвідання та закінчення дівчатами школи, 
підтримання громадської безпеки силами громади); 

(4) місцевий економічний розвиток (підприємства мають працювати ефективно й 
забезпечувати ринок товарами, бізнес-кластери зі спеціалізованими постачальниками та 
надавачами послуг). 

У кожному елементі плану колективних дій слід також зазначати конкретні засоби 
забезпечення його виконання, перш за все фінансові ресурси. Вони мають бути прив’язані до 
однієї або декількох груп суб’єктів/секторів. Перший засіб – це природні ресурси, які повинні 
зберігатися для майбутнього розвитку, а також експлуатуватися для розвитку сьогодні. 
Договірний розподіл природних ресурсів (наприклад, доступ для туризму) – один із заходів 
захисту від недобросовісного, корупційного або нераціонального використання ресурсів. 
Другий засіб, який слід проаналізувати, – це фінансова самостійність органу місцевого 
самоврядування та раціональні методи управління фінансами, що охоплює власні доходи, 
капіталовкладення і державно-приватні партнерства. Третій засіб, що підлягає розгляду, – це 
ресурси для розвитку громади/людського розвитку, такі як державні ресурси, що 
виділяються на підтримку освіти, охорони здоров’я та професійної підготовки. Четвертим 
засобом є ресурси для зростання приватного сектора, такі як доступ до фінансів, технологій 
та ринків. Ресурси та відповідні суб’єкти повинні бути зазначені у плані колективних дій.  

Третій етап використання МССМР – моніторинг активів сталого розвитку 
територіальної громади. Під час аналізу ситуації стан активів населеного пункту оцінюється 
з точки зору місцевих суб’єктів та сфер їхньої діяльності. Визначаються конкретні 
порівнянні переваги. На етапі визначення проблем робоча група шукає шляхи можливої 
спільної роботи місцевих суб’єктів за конкретними режимами колективних дій. На етапі 
«Моніторинг по активах» створюється нова система моніторингу, котра має встановити 
шляхом вимірювання, чи має заявлена колективна дія позитивний вплив на активи 
населеного пункту.  

Обґрунтування необхідності моніторингу по активах полягає в тому, щоб впровадити 
вимірювання добробуту на місцевому рівні на ширшій основі, аніж за допомогою простої 
міри, такої як дохід. Дохід не є адекватним мірилом через дві причини. По-перше, він не 
вимірює інші фактори, що впливають на якість життя, такі як чисте повітря та вода, друзі та 
сусіди, стан здоров’я. По-друге, доходом вимірюється моментальний знімок сьогоднішньої 
ситуації, що не надає інформації про умови, які впливатимуть – в бік покращання чи 
погіршення – на ситуацію в майбутньому. 

Перший крок моніторингу по активах полягає у встановленні пріоритетів активів, які 
підлягають моніторингу. У контексті сталого місцевого розвитку їх можна відности до однієї 
з шести форм капіталу:  

1. Фізичний капітал. Іноді його називають створений або побудований капітал. Він 
включає інфраструктуру, а також інші основні засоби, такі як машини та механізми. 

2. Соціальний капітал. Він включає спільні норми та цінності та мережі у громаді, які 
об’єднують схожі та несхожі групи. Також означає рівність у доступі до освіти, охорони 
здоров’я та комунальних послуг і до можливостей щодо працевлаштування. 

3. Людський капітал. Він включає рівні освіти, а також стан здоров’я населення. Крім 
того, включає конкретні професійні навички. 
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4. Фінансовий капітал. Це фінансові інвестиції з боку місцевих і зовнішніх суб’єктів 
(зокрема приватних фірм і центрального уряду), а також наявні бюджети місцевих суб’єктів. 

5. Ноу-хау. Нематеріальні необхідні знання. Ноу-хау може застосовуватися для 
внутрішніх процесів (наприклад, управління з метою зміцнення інституційного капіталу) або 
для зовнішніх процесів (виробництва або послуг). Ноу-хау може бути присутнім у 
приватному секторі, органі місцевого самоврядування і громадянському суспільстві. 

6. Природний капітал. Включає кількість і якість сільськогосподарських та 
пасовищних земель, лісів, питної води та атмосферного повітря. Крім того, він включає 
екосистеми в ширшому сенсі, біорізноманітність флори та фауни, а також мінеральні та 
морські ресурси. Нарешті, включає енергетичні ресурси, із особливим наголосом на 
потенціал відновлюваної енергії. 

Принцип, на якому можна побудувати моніторинг по активах у контексті сталого 
місцевого розвитку, полягає в тому, що одна форма капіталу не може належним чином 
замінити собою іншу форму, тому необхідно вимірювати зміни у кожній із цих форм.  

На наступному етапі застосування МССМР необхідно вибрати активи для 
моніторингу залежно від спроможності місцевих суб’єктів, а також від пріоритетів, 
визначених у плані колективних дій. В табл. 4 наведені типові активи за кожною з шести 
форм капіталу для сталого місцевого розвитку. Для моніторингу за кожним типом капіталу 
слід вибрати принаймні один актив. 

Таблиця 4 
Активи сталого місцевого розвитку за кожним типом капіталу 

Фізичний 
капітал 

Соціальний 
капітал 

Людський 
капітал 

Фінансовий 
капітал 

Ноу–хау Природний 
капітал 

Використовує- 
ться у наданні 
комунальних 
послуг 

Співробітництво 
на рівні громади 

Освіта Інвестиції 
приватного 
сектора у 
комерційні 
підприємства 

Спеціалізація та 
інтеграція 
бізнесу 

Якість земель 
(сільськогоспо-
дарського 
призначення) 

Використовуєть-
ся у наданні 
соціальних 
послуг 

Довіра до 
органу 
місцевого 
самоврядування 

Охорона 
здоров’я 

Інвестиції 
приватного 
сектора у 
громадські/ 
соціальні 
підприємства 

Техніко-
управлінські 
навички  

Використання 
відновлюваної 
енергії 

Необхідний для 
діяльності та 
розвитку бізнесу 

Ґендерна 
рівність 

Зайнятість Фінансові 
послуги  

Планування 
зниження 
ризиків лих і 
адаптації до 
зміни клімату 

Зелені зони 
(наприклад, для 
відпочинку, 
збереження 
біорізноманіт–
ності)  

Сприяє сталому 
транспорту 

Соціально-
економічна 
рівність 

Професійна 
освіта і 
підготовка 

Самостійний 
бюджет органів 
місцевого 
самоврядування 

Сталі методи 
ведення 
сільського 
господарства 

Постачання 
питної води 

Зберігає 
культурну 
спадщину 

Співпраця між 
ОМС, бізнесом, 
ОГС/науковими 
колами 

 Заборгованість 
органів 
місцевого 
самоврядування 

Ефективність 
використання 
ресурсів  

Корисні 
копалини, ліси 

 
Крок 2 на цьому етапі передбачає створення показників для вибраних активів і їх 

базового рівня. При виборі показників слід дотримуватися критеріїв SMART (конкретність, 
вимірність, досяжність, доречність, своєчасність). У багатьох випадках моніторинг активів 
необхідно здійснювати як за кількістю (обсягом), так і за якістю. Це може потребувати 
наявності принаймні двох показників для адекватного визначення того, чи покращується 
актив.  
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Такі активи та індикатори зазначені в різноманітних джерелах, включаючи набір 
показників сталості для Австралії [2–5]. 

Крок 3 етапу моніторингу активів полягає у формуванні публічної прихильності 
місцевих лідерів до розвитку цих вибраних активів. Оскільки інструмент SAT4SLD заохочує 
участь усіх груп суб’єктів у підтриманні сталого розвитку, таку публічну прихильність 
необхідно також висловити у широкому контексті. Це означає, що прихильність до цілей 
сталого розвитку територіальної громади мають висловити не тільки органи місцевої влади, 
але й бізнес та лідери громадянського суспільства. Місцеве керівництво повинно взяти на 
себе зобов’язання щодо завдань, пов’язаних із показникам, вибраними робочою групою, що 
впроваджує МССМР, з тим, щоб населення могло легко відстежувати досягнення прогресу у 
виконанні цих зобов’язань. 

Крок 4 полягає в інтеграції цих показників у звичайний процес планування підрозділів 
органу місцевого самоврядування, а також у плани інших місцевих суб’єктів на предмет 
їхнього періодичного вимірювання. Корисно мати моментальний знімок поточної ситуації 
щодо сталого розвитку, проте реальна цінність МССМР полягає у розбудові системи 
регулярного вимірювання цих різних форм капіталу. Показники, розроблені в контексті 
шести форм капіталу для сталого розвитку, повинні забезпечувати вимірювання змін у 
наявних запасах (за кількістю або якістю) для використання у перспективному аналізу та 
плануванні. Такий підхід дозволяє ефективно використовувати наявні фінансові ресурси, 
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у житті територіальної громади. 
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ГЛАВА 3.16. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 
ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОВСКИЕ МЕТАЛЛЫ  
 

Рябенко А.Е., Терещенко Э.В., Романиченко Г.В. 
Запорожский национальный технический университет 

 

Высокая ликвидность и стабильность банковских драгоценных металлов 
обуславливает их инвестиционную привлекательность в условиях современного финансовго 
рынка. Для инвесторов всех форм собственности актуальным является вопрос нахождения 
оптимального способа вложения средств в банковские металлы с целью их сохранения и 
минимизации возможных потерь.  

В данной работе авторы опирались на исследования рынка банковских металлов, 
приведенные в работах [1-3]. Данная статья является продолжением работ [4-6]. В указанных 
исследованиях оставалась не изученной экономическая эффективность применения 
разработанной математической модели в различных ситуациях. Целью данной работы 
является исследование экономических показателей применения методики поиска 
оптимальной структуры инвестирования денежных средств в ценные металлы. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAAOAo&url=ftp%3A%2F%2Fftp.geo.puc.cl%2FPub%2FApaulsen%2FTEXTOS%2FINDICADORES%2520DE%2520SUSTENTABILIDAD%2520BELL.pdf&ei=XsJCVI7XF4GZPOHOgNgP&usg=AFQjCNGR8ifLE7-anFHVF0HNYnnPbT1wVA&sig2=r06Qil4xs7V0N8Cn26hkkQ�
http://www.sustainablemeasures.com/indicators�
http://www.environment.gov.au/sustainability/measuring/index.html�
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Банковскими металлами называют драгоценные металлы (золото, серебро, платина, 
палладий) высочайших проб соответственно мировым стандартам в слитках и порошках, 
которые имеют сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных 
металлов. Наиболее распространенными являются слитки, которые и исследуются в данной 
работе. 

Объектом исследования является финансовая информация за 2012-2013 гг. о 
предложении продажи и покупки банковских металлов в слитках по тридцати банкам, 
занимающимся на украинском финансовом рынке этим видом деятельности. Данные взяты с 
официальных сайтов банков.  

На рынке банковских металлов к продаже предлагаются слитки драгоценных 
металлов весом (номиналом) 1 г, 2 г, 2,5 г, 5 г, 10 г, 20 г, 1 тройская унция (31,1 г), 50 г, 100 г, 
200 г, 500 г и 1000 г. Здесь и далее будем использовать общепринятые обозначения 
драгоценных металлов: золото – XAU, серебро – XAG, платина – XPT, палладий – XPD. 
Пары значений «вид металла – номинал», характеризующие конкретный слиток, будем 
именовать позицией. Под номиналом будем понимать вес слитка в граммах. 

Для исследования эффективности предложенной в [5] модели был проведен 
математический эксперимент, в ходе которого было сформировано 1000 случайных наборов 
банковских слитков четырех видов драгоценных металлов, причем вероятность вхождения 
конкретной позиции вида «металл-номинал» снижалась с увеличением стоимости слитка 
данной позиции. Диапазон стоимости наборов слитков – от  70 366 грн до 1 617 239 грн. Для 
каждого набора была рассчитана величина финансовых потерь, после чего к каждому набору 
была применена методика подбора имеющей аналогичную стоимость (отклонение в 
стоимости не превышает некотороую наперед заданную величину) комбинации слитков из 
позиций различных стоимостных групп, имеющих наибольшую инвестиционную 
привлекательность. Эти позициии были определены в работе [5] и представлены в табл. 1. 
Набор слитков, имеющий стоимость, как у исходного набора, но состоящий из данных 
позиций, будем называть оптимизированным. После чего была рассчитана величина 
финансовых потерь для найденного оптимизированного набора слитков, которая 
сравнивалась с величиной финансовых потерь исходного набора. 

Таблица 1 
Оптимальные с точки зрения привлекательности инвестирования позиции для разных 

стоимостных категорий 

№ Категория, грн Позиция Доля фин. потерь 
Средняя стоимость слитка, 

грн 
1 0 - 1 000 XAU – 2 9,1% 959,25 
2 1 000 - 5 000 XAU - 2,5 9,1% 1 196,72 
3 5 000 - 20 000 XAU - 31,1 4,6% 13 914,58 
4 20 000 - 50 000 XAU – 50 5,1% 22 382,02 
5 50 000 - 200 000 XAU – 250 6,8% 111 125,80 
6 200 000 - 500 000 XAU – 500 5,5% 221 295,24 

 

Методика поиска оптимизированного набора заключалась в следующем. В 

произвольный набор iL  может входить некоторое количество слитков m видов. В 
проведенном эксперименте рассматривались m=29 видов слитков, из которых золотых – 12, 

серебряных – 9, платиновых – 7, палладиевых – 1. Соответственно, набор iL  можно 
представить в виде вектора целых неотрицательных чисел: 

 miiii lllL ,...,, 21 ,     (1) 

где kil  - количество слитков k-го типа в данном наборе. 
Стоимость данного набора рассчитывается в формуле: 
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ASKk – цена продажи банком, грн./г; 
Nk – номинал слитка, г. 
Сумма финансовых потерь данного набора может быть рассчитана как: 
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1

,    (3) 

где ks  - доля финансовых потерь слитка k-го вида. 

Для данного набора iL производился подбор оптимизированного набора из позиций 

таблицы 1  iiii xxxx 621 ,...,,  с учетом модели нахождения оптимальной структуры 
инвестирования денежных средств в ценные металлы [6]. 

Решение предполагает оптимизацию целевой функции, значение которой 

соответствует величине финансовых потерь набора ix : 

  min''
6

1


p

pippi xqsxF
,     (4) 

pq'  - средняя стоимость слитка, соответствующего оптимальной позиции p-й 

категории (табл. 1); 

ps'  - доля финансовых потерь слитка, соответствующего оптимальной позиции p-й 

категории (табл. 1). 
Ограничение на расхождение стоимостей при нахождении решения: 

    DLMxM ii       (5) 

где  ixM  - стоимость набора ix . 

 













 



6

1

'
p

pipi xqxM
     (6) 

В данном эксперименте значение D было принято в размере 100 грн. Нахождение 
решений осуществлялось с помощью инструмента «Поиск решения» Microsoft Excel. Было 
получено 1000 «оптимальных» наборов для исходных 1000 случайных наборов, при этом 
относительное отклонение стоимости для каждой пары не превышает 0,1%. 

Экономический эффект каждого решения может быть выражен в уменьшении 
величины финансовых потерь: 

   iii xFLSE  ,     (7) 
а относительный показатель экономической эффективности: 

 i

i
i LM

E


      (8) 
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Например, случайный набор 8L  состоит из 46 слитков 25 видов. Его стоимость 

   .87411018 грнLM  , сумма финансовых потерь    .0021468 грнLS   

Найденное для него решение  0,0,1,78,1,28 x  имеет стоимость 

   .95511018 грнxM  и сумму финансовых потерь    .692518 грнxF   
Соответственно, экономический эффект составит 

31094692510021468 E , а относительный показатель эффективности 

%5,8
1110874

94310
 i . 

Результаты по средним величинам экономической эффективности решений и средние 
доли четырех металлов в исходных наборах сгруппированы по нескольким категориям 
стоимости и приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Средние значения показателя экономической эффективности по категориям стоимости 

наборов iL  
Средняя доля ценных металлов в наборе 

Стоимостная категория 

Среднее значение 
показателя 

эффективности, i  
XAU XAG XPT XPD 

до 200 000 14,3% 47,1% 18,3% 28,3% 6,3% 

200 000 - 400 000 13,9% 48,4% 11,3% 36,2% 4,0% 

400 000 - 600 000 10,4% 62,1% 6,8% 28,8% 2,3% 

600 000 - 800 000 9,9% 65,3% 4,7% 28,3% 1,7% 

800 000-1 000 000 10,5% 64,4% 3,2% 31,2% 1,2% 

свыше 1 000 000 10,3% 65,2% 2,9% 30,8% 1,1% 

всего 10,9% 58,1% 8,2% 30,8% 2,9% 

Средняя стоимость набора составила 

 
 .188550

1000

1000

1 грн

LM
i

i





, при этом средняя 

величина экономического эффекта составила  .09560
1000

1000

1 грн

E
i

i





.  

Как мы видим из табл. 2, среднее значение эффективности составляет, 10,9%, что 
является весьма значительной величиной. 

Если отсортировать все исходные наборы iL  по возрастанию показателя 
экономической эффективности, то можно исследовать корреляционную зависимость между 
показателем эффективности и значениями долей ценных металлов в стоимости наборов. 
Значения коэффициентов корреляции приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа 
доля 

металла 
значение коэффициента корреляции комментарий 

XAU -0,99 корреляция отрицательная, зависимость сильная 

XAG 0,36 зависимость слабая 

XPT 0,90 корреляция положительная зависимость сильная 

XPD 0,25 зависимость слабая 
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Представим на рис. 1 графическую зависимость между показателем эффективности и 
величинами долей золота и платины в стоимости набора. 
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Рис. 1. Графическая зависимость между величиной эффективности и долями золота и 

платины в стоимости набора 
 

Исходя из полученных результатов, имеет смысл рассмотреть регрессионную 
зависимость между показателем эффективности и долями в стоимости золота и платины. 

Обозначим их через XAUd  и XPTd  соответственно. Уравнение линейной регрессии 
будет иметь вид: 

XPTXAU dd 0047,02228,02443,0     (9) 

Показатель надежности при этом достаточно высок: 9897,02 R . 
Можно утверждать, что чем больше золота входит в произвольный набор, тем меньше 

возможность получения экономического эффекта, и наоборот – большее количество 
платиновых слитков позволяет добиться большей экономии. 

Проанализируем также структуру решений ix . Рассчитаем значения вероятности 
вхождения слитка каждой «оптимальной» позиции в полученное решение как отношение 
количества решений, содержащих слитки данной позиции к общему количеству решений. 
Результаты приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Значения вероятности вхождения слитка в решение для каждой «оптимальной» 

позиции 
№ Категория, грн Позиция Значение вероятности 
1 0 - 1 000 XAU – 2 0,78 
2 1 000 - 5 000 XAU - 2,5 0,75 
3 5 000 - 20 000 XAU - 31,1 1,00 
4 20 000 - 50 000 XAU – 50 0,48 
5 50 000 - 200 000 XAU – 250 0,00 
6 200 000 - 500 000 XAU – 500 0,00 

Таким образом, можно видеть, что золотые слитки номиналом «1 унция» самые 
востребованные для снижения финансовых потерь, а слитки номиналом 250 и 500 граммов 
можно не рассматривать для решения задач нахождения оптимальной структуры 
инвестирования. 

Выводы 
В статье приведен экономический анализ эффективности применения методики, 

основанной на математической модели задачи нахождения оптимальной структуры 
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инвестирования денежных средств в банковские металлы, на основании результатов 
которого можно сделать вывод о практической целесообразности использования данной 
модели при финансовых сделках данного вида. 
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ГЛАВА 3.17. ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ 
 

Скриль В.В., 
к.е.н., доцент, 
Галайда Т.О., 

старший викладач 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 

Досягнення збалансованості розвитку регіональних ринків праці безумовно є 
запорукою досягнення високого рівня соціально-економічного розвитку регіонів та країни в 
цілому. 

Новий вимір процесів регіонального розвитку вимагає повної трансформації 
регіональної соціально-економічної політики, і політики на ринку праці та зайнятості 
населення зокрема, змінює уявлення про пріоритетні напрямки розвитку. Прийняття 
Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року та відповідних стратегій розвитку 
регіонів актуалізує проблему визначення оптимальних механізмів реалізації цілей та 
визначених інноваційних пріоритетів їх розвитку, а також ролі та завдань регіональних 
органів влади. 

Механізми реалізації регіональної політики та проблеми стратегічного планування 
регіонів, управління сталим розвитком регіону є предметом досліджень українських вчених-
регіоналістів: О. Амоші, Є. Ахромкіна, В. Авер’янова, О. Берданової, З. Герасимчук, О. 
Єфремова, Т. Коритько, О. Мацегори, А. Мельника, Д. Стеченка, М. Чумаченко та інших. 

Дослідженню проблем розвитку вітчизняного ринку праці присвячені роботи 
українських вчених: С. Бандура, Д. Богині, І. Бондар, О. Бендасюка, В. Герасимчука, І. 
Гнибіденка, О. Грішнової, В. Гриньової, Т. Заяць, Є. Качана, А. Колота, Е. Лібанової, В. 
Онікієнка, І. Петрової, В. Петюха, С. Пирожкова, О. Чернявської, М. Шаленка, Л. Шевченко, 
О. Чорної та інших. 

Проте певні аспекти методичних та методологічних розробок в сфері забезпечення 
збалансованості розвитку ринків праці на регіональному рівні залишаються актуальними і 
потребують подальших досліджень. Необхідність підвищення рівня соціально-економічного 
розвитку регіонів України та вирішення проблемних питань регіональних ринків праці 
вимагають пошуку нових напрямів реалізації регіональної політики в цій  сфері. 

Метою даного дослідження є аналіз проблем та пошук пріоритетних напрямів 
розроблення та реалізації регіональної політики на ринку праці із забезпеченням 
збалансованості його розвитку. 
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Управління стійким розвитком регіону засновано на створенні умов для ефективного 
використання всіх ресурсів, що існують в суспільстві: матеріальних, інтелектуальних, 
фінансових, інформаційних, демографічних та ін. [1, с. 25]. 

Стратегію соціально-економічного розвитку регіону необхідно формувати, 
реалізовувати та корегувати саме на регіональному рівні, адже кожен регіон країни з 
притаманними йому особливостями, відмінностями та самобутністю розвитку повинен 
вибирати свій власний, такий, що не суперечить загальнодержавному, стратегічний курс, 
дотримання якого може забезпечити постійний розвиток регіону та конкурентоспроможність 
національної економіки в цілому [2, с. 131]. 

Важлива роль у збалансованому економічному розвитку регіону належить ринку 
праці. З теоретичного погляду регіональний ринок праці являє собою сукупність соціально-
трудових відносин, форм і методів узгодження і регулювання інтересів безпосередніх 
виробників і роботодавців (власників фірм), що функціонують у певному регіоні країни. До 
об’єктів такого ринку належать: організація (використання), оплата та охорона праці, 
наймання і звільнення працівників, їхній професійний розвиток і зростання, врегулювання 
трудових конфліктів, утворення стабільних трудових колективів [3, с. 177]. 

Головну мету державної регіональної політики на ринку праці можна визначити як 
сприяння продуктивній зайнятості населення [4, с. 136]. 

Більшість країн світу дотримується політики вибору найбільш оптимальних варіантів 
регіонального розвитку сфери зайнятості на основі співробітництва між суб’єктами ринку 
праці, дотримання принципів партнерства в розробленні стратегій розвитку. 

Регіональна політика на ринку праці розглядається в двох аспектах. З одного боку, це 
політика держави, економічного центру країни, спрямована на розвиток трудового 
потенціалу кожного з регіонів країни. З іншого — це політика місцевих органів влади, в 
центрі якої — ефективне відтворення та використання трудових ресурсів, створення нових 
робочих місць, розвиток соціальної сфери у відповідному адміністративно-територіальному 
утворенні (області, місті, районі). 

В конкретному регіоні можливо застосування диференційованого підходу до 
формування та реалізації політики збалансованого розвитку ринку праці. 

Основною проблемою сучасного ринку праці залишається нестача якісних робочих 
місць з гідними умовами та оплатою праці, особливо для молоді. 

Зважаючи на гостру політичну та соціально-економічну ситуацію в країні, темпи 
зростання показників ринку праці в 2014 році дещо сповільнились, однак не є критичними. 
Рівень безробіття в Україні продовжує сягати 7,2 % і залишається нижчим, ніж у країнах 
Європейського Союзу, де він становив 11% (зокрема, в Греції та Іспанії, відповідно, по 27%, 
Хорватії та Кіпрі - 17%, Португалії – 16%, Словаччині – 14%, Ірландії та Болгарії – 13%).  
Однак за офіційною інформацією Мінсоцполітики у поточному році очікується зменшення 
чисельності зайнятих економічною діяльністю до 20,15 млн.осіб та зростання рівня 
безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) до 8,2 %. З 2001 р. по 2013 р., 
відбулись суттєві зміни у структурі громадян за причинами незайнятості. Зокрема, питома 
вага осіб, вивільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовців, 
звільнених із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, скоротилася з 13,7% 
до 5,8%, частка осіб, звільнених за власним бажанням, скоротилася з 27,3% до 12,0%. 
Одночасно відбулося зростання питомої ваги осіб, звільнених за угодою сторін або 
закінченням строку договору, – з 27,9% до 62,6% [5]. 

Спостерігаються певні диспропорції стану регіональних ринків праці за рівнем 
зареєстрованого безробіття. Залишається високим рівень навантаження на одне вакантне 
робоче місце (табл.1). 

В Україні проблеми безробіття найбільш загострилися в західних областях, тут на 
ринок праці постійно виходить велика кількість молоді, а кількість робочих місць не лише не 
збільшується, а й скорочується. У той же час, особливі проблеми зайнятості переживають так 
звані депресивні регіони, тобто ті, в яких переважають найбільш кризові галузі. 
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Таблиця 1 
Співідношення попиту і пропозиції на регіональних ринках праці в Україні  

на кінець 2013 року [6] 

СТРАНА  
Кількість зареєстрованих 

безробітних  
Кількість 
вакансій  

Співвідношення кількості 
безробітних та кількості 

вакансій  

Україна 487 691 47 452 10 
АР Крим  17 280 4 771 4 
Вінницька 26 735 341 78 
Волинська 11 088 531 21 

Дніпропетровська 32 539 7 476 4 
Донецька 32 957 2 075 16 

Житомирська 18 001 1 783 10 
Закарпатська 8 719 552 16 
Запорізька 24 086 1 017 24 

Івано-Франківська 15 419 461 33 
Київська 16 140 2 159 7 

Кіровоградська 18 570 819 23 
Луганська 22 356 732 31 
Львівська 23 089 1 074 21 

Миколаївська 18 831 1 329 14 
Одеська 14 241 2 209 6 

Полтавська 24 465 2 352 10 
Рівненська 16 455 1 123 15 
Сумська 16 638 783 21 

Тернопільська 16 532 1 161 14 
Харківська 26 746 3 746 7 
Херсонська 13 093 799 16 
Хмельницька 17 296 229 76 
Черкаська 22 168 516 43 
Чернівецька 9 515 493 19 
Чернігівська 14 274 1 302 11 

м. Київ 9 015 7 479 1 
м. Севастополь 1 443 140 10 

 

У цих непростих економічних умовах, в яких знаходиться Україна та весь світ в цілому, 
на вітчизняному ринку праці є ряд проблем та загроз, що гальмують процес забезпечення 
стабільної зайнятості населення та якісного відновлення трудового потенціалу, зокрема:  

− падіння виробництва; 
− масові звільнення працівників; 
− структурні диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці; 
− неформальна зайнятість [5]. 
За прогнозами уряду очікується падіння валового внутрішнього продукту приблизно на 

3 відсотки. Основними причинами спаду промисловості є платіжна криза населення та 
господарюючих суб’єктів виробництва, скорочення внутрішнього попиту та недостатня 
конкурентоспроможність українських товарів переробної галузі за кордоном. Спад обсягів 
виробництва негативно вплинув на ВВП, дефіцит бюджету, безробіття, легальну трудову 
зайнятість. Крім того в Україні показники падіння рівня виробництва набагато випереджають 
показники скорочення зайнятості, тому слід очікувати подальшого зростання рівня безробіття 
передусім за рахунок перетворення прихованого безробіття у відкрите [5]. 

Падіння виробництва у свою чергу призвело до скорочення споживання та погіршення 
життєвого рівня населення України, а відтак зниження рівня економічної активності населення 
у віці 15-70 років Під приводом кризи на низці підприємствах, установах, організаціях 
поширилась так звана тенденція «оптимізації» штату. Крім скорочення працівників 
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збільшуються й обсяги працюючих, які переведені з економічних причин на неповний робочий 
день (тиждень). Кількість вільних робочих місць (вакантних посад) заявлених роботодавцями 
до державної служби зайнятості у квітні 2014 р. порівняно з березнем (62,5 тис.) зменшилась 
на 12,4 тис. і на кінець місяця становила 50,1 тис. Якщо порівнювати річні дані, то у цей же 
період кількість вакансій у 2013 році (69,5) була більшою ніж у поточному на 19,4 тис. 
Водночас більшість вакансій залишаються відкритими та рішення по кандидатам 
керівництвом не приймаються. Проблемним питанням залишається кваліфікація та 
конкурентоспроможність молодих фахівців. За останні 22 роки випуск кваліфікованих 
робітників в Україні скоротився на 46,3 відсотка. При цьому випуск фахівців з вищою освітою 
збільшився в 1,7 рази [5]. 

Для усунення дисбалансу між попитом та пропозицією постає питання вдосконалення 
методики формування системи прогнозування перспективи розвитку економіки і попиту на 
працівників за конкретними професіями з урахуванням регіональної специфіки.  

В умовах високого рівня безробіття, неповної зайнятості, бідності, гендерної нерівності 
та нестабільної зайнятості процвітає неформальна економіка. Найсерйозніших наслідків 
дефіциту гідної праці в неформальній економіці зазнають жінки, молодь, мігранти і літні 
працівники. Так на кінець 2013 року кількість зайнятих осіб у неформальному секторі 
економіки складала 4,8 млн. осіб, або 23,3% загальної кількості зайнятого населення віком 15–
70 років, та була більшою на 248,7 тис. осіб ніж 2012 року. Зайнятість у зазначеному секторі 
економіки залишається більш розповсюдженою серед жителів сільської місцевості (48,7%). У 
містах обсяг цієї зайнятості був незначним (11,8%) завдяки більш сприятливій кон’юнктурі на 
ринку праці [5]. 

На регіональних ринках праці з динамічною рівновагою між попитом на робочу силу та 
її пропозицією важливо підтримати потребу в робочій силі з боку господарюючих суб'єктів за 
умов диверсифікації та перепрофілювання виробництва, освоєння конкурентоспроможної 
продукції.  

Можливості збалансованого розвитку регіональних ринків праці значною мірою 
залежать від комплексності розв'язання нагальних проблем та узгодженості дій на різних 
рівнях управління. Методи прямого й опосередкованого регулятивного впливу забезпечить 
якісно новий рівень перебігу процесів відтворення робочої сили в межах регіональної 
економіки. Регіональний ринок праці як саморегульована підсистема суспільного відтворення 
володіє арсеналом засобів щодо встановлення економічно доцільних пропорцій між 
множинністю елементів і сфер, що визначають його структуру і функціональну організацію 
[7]. 

Комплексний соціально-економічний розвиток регіонів передбачає удосконалення 
механізмів продуктивної зайнятості населення. У зв'язку з цим процеси трансформації 
діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні бути спрямовані, 
перш за все, на розробку програм продуктивної зайнятості населення, які, в свою чергу, 
повинні бути зіставлені з програмами соціально-економічного розвитку [8]. 

Політика зайнятості на регіональному рівні повинна переслідувати стратегічні і 
тактичні цілі, більш повно використовувати наявні можливості і шукати нетрадиційні шляхи 
розв’язання проблем зайнятості. Регіони можуть і повинні взяти на себе функцію створення 
нових робочих місць шляхом розвитку підприємництва, самозайнятості населення, 
запровадження спеціальних інвестиційних програм. 

Особливої уваги потребує малий бізнес, який, за окремими розрахунками, на 75 –90% 
використовує місцеві ресурси і на 68 – 95% задовольняє потреби місцевого ринку. Місцеві 
органи влади повинні також активніше використовувати можливості фінансової системи 
регіону – механізми банківського кредитування роботодавців під створення нових робочих 
місць, надання субсидій і податкових пільг за рахунок коштів місцевих бюджетів тим 
підприємцям, які беруть активну участь в регіональних програмах працевлаштування, 
здійснюють на своїх підприємствах за власні кошти підвищення кваліфікації чи 
перепідготовку спеціалістів [3, с.181]. 
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Перехід до сучасної якості системи планування регіонального розвитку потребує:  
− зміни сутності планування – із засобу адміністративного тиску на інструмент 

науково обґрунтованих збалансованих рішень для досягнення цілей соціально-економічного та 
просторового розвитку території;  

− посилення стратегічного характеру планування;  
− демократизації процесу вироблення та прийняття програмних документів;  
− чіткого дотримання прийнятих рішень;  
− тісної ув’язки стратегічного, просторового та оперативного планування [2, с. 132]. 
Реалізація будь-якої стратегії відбувається завдяки створенню дієвого організаційно-

економічного механізму, котрий являє собою сукупність організаційно-управлінських та 
економічних методів та інструментів впливу на розвиток соціально - економічної системи 
регіону з метою забезпечення досягнення її стратегічних цілей та завдань.  

Як свідчить досвід інших країн, позитивні результати можуть бути досягнуті при 
децентралізації політики зайнятості з метою пристосування її до регіональних умов, оскільки 
регіональне регулювання підвищує значення місцевих ініціатив, місцевих органів влади в 
розвитку економіки регіонів в цілому та розвитку ринку праці зокрема.  

Дослідження в сфері забезпечення збалансованого розвитку регіональних ринків праці 
показали, що необхідним є розроблення системи регіональних соціально-економічних 
програм, які мали за мету вдосконалення механізму взаємодії державного та регіонального 
регулювання ринку праці та забезпечували продуктивну зайнятість і розвиток трудового 
потенціалу регіону. 

В Полтавській області успішно діє Регіональна рада з питань взаємодії органів 
місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, Основними напрямами щодо 
поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення регіону визначено: 

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості 
роботодавців у створенні нових робочих місць (передбачено здійснення 35 заходів). 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно 
активного населення (передбачено 16 заходів). 

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення 
регулювання трудової міграції (передбачено здійснення 8 заходів). 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні 
на рівних конкурувати на ринку праці (передбачено здійснення 21 заходу) [9]. 

Основними заходами щодо вдосконалення механізму взаємодії державного та 
регіонального регулювання ринку праці в найближчому майбутньому можуть стати: 

− розроблення стратегічних програм створення нових робочих місць з метою 
збалансування чисельності економічно активного населення з розвитком пріоритетних галузей 
виробництва та підготовки й перепідготовки працівників; 

− створення спеціалізованих навчальних центрів на базі високотехнологічних 
підприємств та укладання договорів регіональних служб зайнятості з підприємницькими 
структурами з метою підготовки конкурентоспроможної робочої сили; 

− забезпечення взаємоузгодженості демографічної та соціальної політики;  
− створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу з метою створення 

робочих місць в цьому секторі та розвитку сегменту самозайнятості населення; 
− удосконалення механізму соціального захисту та соціального забезпечення 

безробітних та осіб з обмеженою конкурентоздатністю на ринку праці, організація 
спеціалізованих центрів соціальної реабілітації; 

− сприяння розвитку інноваційних (нетрадиційних, нестандартних) форм зайнятості, 
створенню віддалених робочих місць для окремих сегментів ринку праці; 

− збільшення масштабів застосування оплачуваних громадських робіт з урахуванням 
потреб регіонів, галузей та підприємств у робочій силі; 

− організація співпраці місцевих органів влади та самоврядування з роботодавцями, 
центрами зайнятості, кадровими та рекрутинговими агенціями, навчальними закладами та 
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молодіжними центрами з метою забезпечення молоді робочими місцями та надання допомоги 
у профорієнтації. 

Значення регулювання сфери зайнятості для соціально-економічного розвитку та її 
тісний взаємозв’язок з іншими підсистемами регіону вимагає постійних наукових пошуків у 
теоретико-методологічному обґрунтуванні пріоритетних напрямів покращення ситуації у 
сфері регулювання ринку праці та розробленні механізмів подолання негативних явищ та 
суперечностей з метою збереження соціально-економічної безпеки країни та її регіонів. 

До повноважень територіальних органів та органів місцевого самоврядування у сфері 
зайнятості населення можна віднести: 

− визначення основних напрямів політики зайнятості на місцях; 
− прийняття нормативних актів, що конкретизують центральні закони в сфері 

зайнятості; 
− координація політики у сфері зайнятості з іншими видами регіональної (місцевої) 

політики; 
− створення мережі центрів служб зайнятості і бірж праці для реєстрації безробітних і 

фінансової допомоги їм, допомоги у працевлаштуванні, консультаціях, сприяння вирішенню 
кадрових проблем на підприємствах;  

− створення фондів сприяння зайнятості на місцевих рівнях;  
− формування системи дослідження і прогнозування ринку праці в системі 

адміністративно-територіальних одиниць регіону, що забезпечить моніторинг соціально-
трудової сфери і прогноз економічних, демографічних процесів, у тому числі безробіття тощо;  

− експертиза нормативних актів, щодо їх впливу на зайнятість населення; 
− оцінка місцевого середовища з позиції наявності або відсутності в ньому достатніх 

умов для забезпечення зайнятості, а саме: затрати на освіту, професійну підготовку, 
перепідготовку, охорону здоров’я, безпечних умов праці, техніки безпеки, часу праці та 
відпочинку, вимоги до кваліфікації, взаємовідносин між власниками засобів та найманою 
робочою силою, профспілками та роботодавцями тощо; 

− розробка організаційних процедур прийняття і реалізації програми зайнятості 
населення; 

− створення умов для кооперативної та індивідуальної діяльності; 
− розробка індикаторів зайнятості, тобто показників, що відображають стан економіки 

в системі адміністративно-територіальних одиниць, наприклад: рівень зайнятості населення, у 
зв’язку з показниками середньодушового доходу тощо [10]. 

Результати дослідження дають змогу сформувати подальше впровадження ефективної 
системи реалізації регіональної політики збалансованого розвитку ринку праці за такими 
компонентами: 

− визначення цільових сегментів пропозиції робочої сили; 
− визначення пріоритетів щодо регулювання зайнятості по кожній сегментній групі; 
− формування цільових програм підготовки та перепідготовки кадрів для потреб 

регіону; 
− впровадження додаткового моніторингу щодо обстеження змін ринку праці; 
− забезпечення розвитку громадських структур, які уповноважені вирішувати питання 

щодо обміну інформацією, експертизи законотворчих проектів, обговорення адміністративних 
рішень і громадських ініціатив. 

Запропоновані заходи дозволять отримати наступні результати: зростання чисельності 
та якості трудових ресурсів області; підвищення мотивації до продуктивної праці; 
збалансування окремих сегментів ринку, а також ринку праці і ринку освітніх послуг; 
забезпечення відповідного рівня та якості життя людей згідно із соціальними стандартами 
Євросоюзу; формування потужного середнього класу. 

Враховуючи результати теоретичних досліджень і узагальнюючи наявний досвід, 
можна визначити наступні напрями досягнення збалансованості розвитку регіональних ринків 
праці в Україні: 
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− стимулювання сукупного попиту на робочу силу (сприяння захисту місцевих 
виробників, зниження відсотків інноваційно-інвестиційного кредитування); 

− формування фінансово-економічних передумов для створення нових робочих місць 
як в наукомістких та високотехнологічних виробництвах, так і з використаням нетрадиційних 
форм зайнятості (дистанційних, гнучких за використанням робочого часу); 

− стимулювання ефективного попиту на працю, що передбачає інвестиції у  
модернізацію виробництва і організації праці; 

− мотивація зайнятості населення у сфері офіційної економіки, декларування доходів. 
Отже, дослідження сутності та механізму функціонування регіональних ринків праці, 

розробка методологічних засад відповідної регіональної політики та розроблення напрямів 
збалансованого розвитку регіональних ринків праці відповідають поширенню процесів 
регіоналізації економіки. Регулювання регіональних ринків праці для досягнення високого 
рівня соціально-економічного розвитку  вимагає постійних наукових пошуків щодо 
розроблення  механізмів подолання негативних явищ та суперечностей з метою збереження 
соціально-економічної безпеки країни та її регіонів. 
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Entrepreneurship and entrepreneurial activity are not defined clearly in the economic 
literature and research. There is indirect but fruitful discussion on the content of these terms, which 
in one way or another characterize private initiative. Entrepreneurial activity is defined on different 
levels - corporate, branch and regional. The actuality of the problems of entrepreneurial activity in 
the regional plan arises from the common view that entrepreneurship is at the heart of regional 
development and regional economic growth.  

In much of the literature, entrepreneurial activity is associated with a set of activities for 
creating a new business, new product or new technology. As entrepreneurial activities are defined 
capacity opening and its utilization. Entrepreneurial activity is largely associated with risk-taking 
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and action under uncertainty. In this regard, researchers set innovation, finding opportunities and 
taking risks as characteristics of entrepreneurial activity [1].  

Similarly entrepreneurship is defined in the very early concepts, covered by Cantillon, Say, 
Schumpeter. Finding opportunities as an intrinsic characteristic of entrepreneurship is central 
staging in the works of Hayek and Kirtsner. Later, Drucker emphasizes the role of entrepreneurs to 
create something new and different, "they change or transform values" [6]. The presented authors 
explore and reflect different aspects of entrepreneurship and entrepreneurial activity as they enrich 
their understanding of nature on the one hand and on the other-are diminishing borders and 
differences between the two concepts.  

In several studies entrepreneurial activity is not defined, but contextually seen as the product 
of the action of an individual or group of individuals, based on the enterprise. In other 
entrepreneurial activity is also associated with the activity of the small, newly established 
organization. Regardless of the context of the examination, entrepreneurial activity is an indicator 
of the intensity of distribution of entrepreneurial activity in a given territory, seen as creating a new 
company, applying entrepreneurial approaches, behavior and management.  

From the eighties until today studies of entrepreneurial activity in connection with the 
development of domestic entrepreneurship have particular relevance. The various manifestations of 
entrepreneurial activity of the organization are examined.  In this respect, entrepreneurial activity 
was investigated at the company level as a unique phenomenon of the current rather than the start-
up [5]. In Bulgarian scientific literature [7] it is stated that domestic entrepreneurship refers to the 
collective and proactive organization.  

Manifestation of the entrepreneurial activity of the organization is characterized by the 
following aspects: 

 Availability of a set of activities in the organization, aimed at creating innovation;  
 Integration of entrepreneurship strategies of the organization;  
 Availability of a set of activities for creating business venture and systematical update;  
 Specific types of behaviour in the organization. 

Seeing the theoretical problem of entrepreneurial activity, we note that its essence is not 
limited to its manifestation at the company level. Much more widespread in applied research is the 
concept of entrepreneurial activity at the level region. In this regard, we can differentiate regional 
entrepreneurship as a phenomenon, and regional entrepreneurial activity as an indicator of the 
extent of entrepreneurial approaches, methods and management. 

Regional entrepreneurial activity as an indicator is used for the analysis, comparison and 
evaluation of disparities in distribution and development of entrepreneurship in different regions. In 
comparative analyses the indicator "registered new companies" is commonly used as a measure of 
entrepreneurial activity. Through this measure the rank of the formation of new companies on the 
different levels is measured. Crucial importance, especially for studies in the UK, have emerging 
businesses registered for VAT, reported by national statistics. The following formulas are applied: 

 Rank of formation of new companies in the region r and sector i – f i,r 

   , where 
VR i,r –annual number of registered by VAT in the sector i of region r  
VS i,r  - number of companies registered by VAT at the beginning of the year in 

sector i of region r. 
 Rank of formation of new companies in the region r, aggregated for 

all sectors - f r 

  , where i changes from 1..............n 
 Rank of formation of new companies in the sector i, aggregated for all 

regions- f i  



 

 145

 , where r changes from 1..............m 
 Rank of formation of new companies in all sectors and regions - F 

, where i changes from 1..............n,  
r changes from 1..............m. 

Using a similar measure universalizes the data for the comparative analysis of the regions on 
the one hand but on the other – limits the understanding of entrepreneurship to new businesses. 
Given the definition of entrepreneurship, we can consider that the use of the meter "start-ups" does 
not reflect all aspects of regional entrepreneurship and in comparative perspective can affect the 
differentiation of entrepreneurial activity in the regions. In specifics entrepreneurial activity in the 
region explains the potential of the region to develop entrepreneurial activity, which can be 
expressed by attitudes and intentions, emerging businesses and newly established business.  

In its research GEM measures entrepreneurial activity by the Total Entrepreneurial Activity 
Index (TEA Index) in the initial phase of the entrepreneurial process.  

Development of consistent, harmonized and internationally comparable indicators to 
measure the entrepreneurial attitude helps to formulate the differences between countries and 
regions in entrepreneurial attitudes, actions and goals. This index is mentioned for the first time in 
2000 in the global report [3] under the name Total Entrepreneurial Activity Index. Popular in 
literature is the measurement of entrepreneurial activity by the following formula, which reflects the 
summed activity of the population: 

 , where 
Ка- coefficient of entrepreneurial activity; 
NB- number of small and medium enterprises in a given region; 
P - population of the region at a working age. 
Reasons for the use of this indicator include: 

 Need for endogenous development based on local resources and use of the knowledge of the 
population in the region of the existence and traditions in the use of local resources;  

 Development of local strategies for local development and implementation, in making 
important decisions for the region;  

 The decision of entrepreneurial activity is related to the possession of the experience, 
training or education, which ensures future success;  

 Successful implementation of the single decision has a multiplier effect - in job creation, 
implementation of goods or services, by promoting the development of related businesses, 
by generating tax revenue and more. 
In 2001 the TEA index of entrepreneurial activity is converted into a total TEA index in the 

initial phase of the entrepreneurial process, as in fact it did not measure entrepreneurial activity as a 
whole, only the initial phase of the company to the ownership and management.  

The development of these indicators should be guided by two basic principles: first, that 
entrepreneurship is a process, and secondly, that this process is carried out by individuals.  

The TEA index assesses the percentage of the working age population who are ready to start 
up, and those who started out not more than three years and a half. The index expresses the 
participation of people in the initial phase of the business and does not affect the long-term 
relationship entrepreneurship and economic development, as well as the activities of already 
established companies. Therefore, it cannot be used for determining the entrepreneurial behavior in 
one hand. The relationship between entrepreneurship and economic development is not so simple 
and the TEA in the initial phase of the entrepreneurial process cannot be a basis for a ranking of 
countries according to the level of entrepreneurial activity. As noted by Bosma and others [2], high 
levels of this index are not always preferable.  
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For example, in the factor economies, lowering of the index may indicate reducing the 
number of people who are forced to start their own business because they have no alternative 
employment. A rise in the index is usually measured when the economy is growing, which is 
associated with increased likelihood of realization on the market. In economies whose development 
is associated with innovation, high levels of this index are determined by regional, demographic and 
cultural characteristics. It is possible that two countries or two regions have the same overall score, 
but the development of entrepreneurship in them is totally different.  

Although the TEA index in the initial phase of the entrepreneurial process is a key indicator 
used by GEM, scientific papers on the subject are only a few by objective reasons: the 
establishment of differences in itself does not constitute a scientific contribution to the 
understanding and promotion of entrepreneurship. The fact that a number of academic studies rely 
on surveys of GEM, featured in the journal Small Business Economics, shows that the indicators of 
the GEM to determine entrepreneurial attitudes, activities and objectives as well as the conditions of 
the entrepreneurial framework are widely used in this field of study.  

In modern concepts of regional development, used and developed by the Centres for the 
Study of Rural America, economists [4] also take the view that defining are several key advantages 
of the region, the most important of which is the level of regional entrepreneurship. According to 
Sara Low [4] entrepreneurship development will facilitate the use of capacity and resources in the 
regions, which is especially important in rural areas. 

In this regard, S. Low offers several indicators measuring regional entrepreneurship called 
"breadth" and "depth" of regional entrepreneurship (entrepreneurship breadth and depth). The 
"breadth" of entrepreneurial activity characterized the territorial dispersion and frequency of 
entrepreneurship, whereas the "the depth of regional entrepreneurship" determines the concentration 
of entrepreneurs with high utility (high-value entrepreneurs) for the region.  

Areas with great breadth of entrepreneurial activity include various types of business and 
many entrepreneurs. American economists suggest for entrepreneurship activity breadth to be 
measured by the formula [4]: 

, where 

BE is the breadth of regional entrepreneurship measured in % ; 
RSE is regional self-employment (number of entrepreneurs in the region); 
TRE is the total regional employment (number of people employed in the region). 
Studies for the United States show that the breadth of the regional enterprise is usually high 

in rural areas and has low values in urban centers. Breadth values vary at different levels, due to 
national and regional factors.  In rural America, for example, entrepreneurial activity breadth is 
more than 22% for cities with population between 10,000 and 50,000 inhabitants it exceeds 17%, 
and in the capital city it is about 15%. In the European Union countries there is a trend for higher 
values of 'breadth' of regional entrepreneurship in rural areas as compared to urban centers in the 
values.  

The depth of entrepreneurship can be measured by performance indicators for return of 
entrepreneurial companies in the region. Entrepreneurs with high utility have more revenue 
generating cash and influence regional development. Regional depth can be measured by two 
economic indicators: average earnings of self-employed and the added value of self-employed 
(entrepreneurs). This could be adapted following formula to calculate the depth of regional 
entrepreneurship: 

, where 
DE – regional depth of entrepreneurship in %; 
AInE- average income of entrepreneurs in the studied region; 
TIn – average income (salary) per person from the population of the region;   
Research centres for the development of entrepreneurship in rural areas of the United States 

show that there is the following pattern: rural areas are characterized by high breadth and low depth 
of entrepreneurship. In other words, rural entrepreneurship has a high frequency, but it does not 
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generate high added value as opposed to entrepreneurial activity in urban centres.  
Although it has never been a goal of the academic community, the establishment of the differences 
in entrepreneurship between countries and regions indirectly lead to the development of some new 
scientific productions. Leading in this regard is the concept of so-called "entrepreneurial region" or 
"entrepreneurial region," which is the subject of both research and programs of the EU.  
Importance of regional entrepreneurial activity and its continued research results in the generation 
of information about entrepreneurship at the individual (micro) and macro level and the 
establishment of appropriate regional enterprise policy.  

The academic contribution in relation to the study of regional entrepreneurial activity is 
characterized by an increase in the number of comparative regional analyses and linking them with 
strategies for regional economic development.  

Procedural, strategic and structural parameters of the regional entrepreneurial activity vary 
over time. By analogy to organizations in regional entrepreneurial activity critical stages are 
noticed: creation, transformation and decline.  

In procedural aspect the study of regional entrepreneurial activity allows: 
 To compensate somewhat strict determination in development; 
 To distinguish between regional systems in relation to their adaptability to internal and 

external environment and to focus on those who have limited adaptability; 
 To define the stages in the development of regional systems on the basis of performance 

criteria;  
 To identify the main patterns of development and potential areas for future regional 

entrepreneurial activity;  
 To present the specifics in the process of developing regional entrepreneurial activity 

generated by the causal links in the regional system and beyond. 
Strategic dimensions of regional entrepreneurial activity are reflected in the strategic 

planning of municipal development and the ability to adapt municipal development strategies of 
entrepreneurial activity. 

Structural dimensions of the regional entrepreneurial activity have broader sense and 
apply to both the adaptation of the organizational structure of companies to the regional 
organizational structure and to the adaptation of agglomerational entrepreneurial networks. 

The development of regional entrepreneurial activity, its analysis and evaluation create a 
need for its measurement to determine the direction, level and speed of regional changes. 
Dimension of regional entrepreneurial activity allows for an adequate analytical and operational 
information package of indicators for the situation and trends in the regional economy, consistent 
with the guidelines of national development sectors, level of efficiency and competitiveness. It 
allows to identify the potential benefits of the region compared to other regions. 
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Обоснована  необходимость  создания на федеральном и региональном уровне инновационных 
организаций, обеспечивающих реализацию эффективной политики в системе непрерывного профессионального 
образования, определена их функциональная структура, предложены инструментарии для осуществления 
работы регионального фонда «Образование». 

 

Все высшие учебные заведения Российской Федерации целесообразно разделить в 
соответствии с видами финансирования на высшие учебные заведения (Вузы)  
регионального и федерального подчинения. ВУЗы федерального подчинения финансируются 
из федерального бюджета; учебные заведения начального профессионального, среднего 
специального образования, ВУЗы регионального подчинения финансируются из средств 
местных бюджетов, средств субъектов хозяйствования, образуя схему «смешанного 
финансирования» региональных образовательных систем [5]. 

Для решения важнейших вопросов развития системы образования на федеральном 
уровне необходимо создание федерального управления непрерывным профессиональным 
образованием, основными функциями которого являются: 

 формулирование общегосударственных требований по образовательным стандартам 
отдельных специальностей; 

 определение размера приема в ВУЗы федерального подчинения; 
 финансирование деятельности ВУЗов, находящихся в федеральном подчинении; 
 регулирование деятельности союза региональных фондов непрерывного 

профессионального образования. 
Также возможна передача всех выше перечисленных функций в одно ведомство. 

Последняя функция является одной из наиболее важных, поскольку она обеспечивает 
взаимодействие между федеральным и региональным уровнями в системе непрерывного 
профессионального образования.[4] 

На уровне субъектов Федерации необходимо организовать региональный фонд 
«Образование», целью которого является координация деятельности образовательных 
учреждений в системе непрерывного профессионального образования, независимо от 
ведомственной принадлежности, расположенных на территории определенного региона 
Российской Федерации. Региональные фонды «Образование» следует объединить в Союз 
региональных фондов, который занимается координацией деятельности системы 
непрерывного профессионального образования на федеральном уровне и позволяет 
осуществлять эффективное взаимодействие учебных заведений, а также представлять 
интересы региональных союзов при решении важнейших вопросов развития системы 
образования на федеральном уровне.  

На федеральном и региональном уровнях особую роль призваны сыграть 
многоуровневые объединения учебных заведений в образовательные союзы. Им 
делегируются полномочия представлять интересы учебных заведений и государства. 
Объединение  в союзы учебных заведений делает связи между ними более прочными, а 
систему непрерывного профессионального образования – более результативной. 
Региональный фонд «Образование» непрерывного профессионального образования 
обеспечивает выполнение следующих функций: 
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 формирование требований к содержанию подготовки кадров с учетом потребностей 
регионального рынка труда и корректировка требований к содержанию стандартов по 
подготовке; 

 разработка рекомендаций по размерам и дислокации заведений по подготовке кадров; 
 подготовка прогноза потребностей в рабочей силе по конкретным специальностям и  

определение размеров приема в разрезе начальных профессиональных учебных 
заведений, ССУЗов, ВУЗов; 

 трудоустройство молодых специалистов; 
 квотирование учебных мест для социально незащищенных  слоев населения; 
 разработка  рекомендаций по распределению денежных средств фонда для 

финансового обеспечения деятельности начальных профессиональных учебных 
заведений, ССУЗов и ВУЗов регионального подчинения. 
В предлагаемой системе управления непрерывным профессиональным образованием  

субъекты хозяйствования предоставляют информацию о текущей и предполагаемой 
потребности в рабочей силе по видам профессий с указанием необходимой квалификации. 
Каждая организация производит отчисления в фонд «Образование» на подготовку и 
переподготовку работников. В такой системе предполагается, что региональный орган 
службы труда и занятости предоставляет информацию о текущем и  прогнозируемом спросе 
на работников различных специальностей в фонд «Образование» и производит отчисления в 
фонд на переподготовку кадров. Такие отчисления представляют собой своего рода 
федеральное финансирование системы непрерывного профессионального образования. По 
прошествии некоторого времени можно будет оценить целесообразность передачи функций 
службы занятости в специальный отдел регионального союза непрерывного 
профессионального образования.  

Управленческий состав (правление) регионального фонда «Образование» 
формируется из ректоров и директоров всех учебных заведений, расположенных на 
территории данного субъекта Российской Федерации, в него также входят проректора и 
заместители директоров по финансам и экономике, которые занимаются планированием 
повышения качества образования и технической оснащенности непрерывного 
профессионального образования. Членами правления также являются директора 
организаций, предприятий и те частные предприниматели, которые производят отчисления в 
региональный фонд «Образование». Тем самым будет осуществлено укрепление связи 
субъекты хозяйствования – учебное заведение [4]. 

На рис. 1 представлено взаимодействие системы непрерывного профессионального 
образования и предлагаемых региональных и федеральных фондов. Главным результатом 
внедрения данной системы управления непрерывным профессиональным образованием 
является принципиально новый подход к инвестированию системы образования. Основным  
источником инвестиций становятся субъекты хозяйствования, поскольку они в наибольшей 
степени заинтересованы в подготовке и переподготовке рабочей силы. 

Региональный фонд «Образование» будет предоставлять информацию  любому 
жителю данного региона об имеющихся вакансиях. Если существует необходимость 
получение кредита на образование, то претендент может заключить договор с фондом 
«Образование», который обяжет  его отработать определенный срок в данной организации. В 
обязанности фонда входит составление соответствующего договора, оговаривающего все 
спорные вопросы и санкции для каждой из сторон за несоблюдение условий договора. 

Формирование системы непрерывного профессионального образования и создание 
регионального фонда обеспечивает аккумуляцию информации о состоянии рынка труда, 
проводить исследования в этой области и осуществлять прогнозирование, что позволит 
вносить необходимые коррективы в инвестирование образовательной сферы на ранних 
стадиях принятия решений. Все это значительно повысит эффективность инвестиций. 
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Рис. 1. Взаимодействие непрерывного профессионального образования с внешней средой 
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Существенную часть деятельности функций регионального фонда «Образование» 
возможно, осуществить путем внедрения информационной системы расчета потребности 
региональной экономики в специалистах с профессиональным образованием [2]. Для расчета 
потребности региональной экономики в специалистах с профессиональным образованием 
нами была применена разработка ученых Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ) с внесенными корректировками с ориентацией на регион [1]. 

За основу взят анализ следующих значимых параметров, касающихся мониторинга 
текущих и прогнозирования перспективных потребностей регионального рынка труда в 
кадрах с различным уровнем профессионального образования, таких как: численность 
постоянного населения; численность трудоспособного населения; распределение 
численности занятого населения по отраслям экономики и социальной сферы; среднегодовая 
численность промышленно-производственного персонала;  уровень образования занятых в 
различных отраслях экономики; матрицы соответствия структуры подготовки специалистов 
с высшим, средним и начальным профессиональным образованием по 28 группам и 
структуры отраслей народного хозяйства по 14 отраслям с детализацией промышленности по 
15 подотраслям; коэффициент ротации для занятого населения [1]. 

Удовлетворение потребности в специалистах с различным уровнем образования 
состоит, в максимальном соответствии возникающих вакантных рабочих мест в отраслях 
экономики числу подготовленных для этого специалистов в разрезе групп специальностей и 
уровней образования. 

Количество выпускников из всех образовательных учреждений субъектов федерации 
к году t(i) определялось как 281)(  NiVV

, 281)(  NiVS  и 281)(  NiVN
вектора выпуска в t(i) 

году специалистов образовательных учреждений ВПО, СПО и НПО соответственно в разрезе 
28 специальностей. 

Математически такая задача баланса спроса и предложения на рынке труда в 
субъектах федерации к t(i) году сводится к решению системы уравнений: 
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281 N , PtN(i) 281 N  обозначены вектора потребности 

экономики СФ в специалистах с высшим, средним и начальным профессиональным 
образованием соответственно в год t(i) в разрезе 29 укрупненных групп специальностей. 

Соотношение (1) определяет количество специалистов, необходимых для полного 
замещения потребностей в экономике исследуемого региона. Данная задача сводится к 
задаче оптимизации: надо найти минимум функционала, который бы свел выпуски из 
образовательных учреждений к потребностям по 28 укрупненных групп специальностей [3]. 

Для решения системы был рассчитан вектор подготовленных в образовательных 
учреждениях начального профессионального (НПО), среднего профессионального (СПО) и 
высшего профессионального (ВПО)  выпускников по 28 укрупненным группам 
специальностей, распределенным по 13 базовым отраслям экономики согласно ОКОНХ. Для 
этого используются приведённые матрицы коэффициентов потребностей отраслей 
экономики в специалистах с высшим, средним и начальным образованием. Иначе эту 
матрицу можно назвать «матрицей соответствия» типа «специальность - отрасль». Строки ее 
соответствуют 13 отраслям экономики (l – индекс отраслей экономики), а столбцы - 28 
укрупненным группам специальностей. Аналогичный вид матрицы соответствия будет для 
распределения специалистов со средним и начальным профессиональным образованием [3]. 

Однако, в связи с переходом экономической статистики в 2005 году с 
общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) на 
общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) возникла 
необходимость в переводе данных из ОКОНХ в ОКВЭД, поскольку в макроэкономической 
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методике прогнозирования потребностей экономики в квалифицированных кадрах 
используются временные ряды за последние 10 лет [3]. 

Коэффициенты матриц соответствия «специальность – отрасли» опираются на 
экспертные оценки лиц кадровой политики, отраслей экономики и региональных властей 
субъектов федераций. Коэффициенты матриц соответствия АV , АS и АN мало изменяются со 
временем в силу инерционной структуры экономики и технологии производства в 
большинстве отраслей, а также одинаковой потребности при производстве продукта в кадрах 
заданной квалификации на среднесрочном интервале планирования в каждом субъекте 
Российской Федерации. 

Потребности рыночной экономики в специалистах с различным уровнем образования 
формализуются, с учетом предыдущих выкладок, следующим образом: 
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где  wi - численность работников по видам деятельности 
edVi, edSi, edNi – распределение числа занятых с ВПО, СПО и НПО по отраслям 

экономики (в процентах). Для нахождения параметров решается оптимизационная 
задача. 

RV,t, RS,t, RN,t - коэффициент ротации работников с ВПО, СПО и НПО по 
отраслям экономики (принимается, что R0.04 для всех отраслей экономики и 
уровней образования) [3]. 
По результатам моделирования возможно построение независимых долгосрочных 

прогнозов потребности экономики в кадрах и возможности системы профессионального 
образования обеспечивать эти потребности. С помощью данной методики были рассчитаны 
потребности отраслей экономик Орловской области в специалистах с различными уровнями 
профессионального образования в разрезе 28 укрупненных групп специальностей с 2013 по 
2018 года. На основе полученных результатов сделан вывод, что наблюдается довольно 
большой дисбаланс на уровне сравнения планируемого выпуска из образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и потребностей [3]. 

Таким образом, нами предложенные корректировки механизма  по повышению 
эффективности функционирования системы профессионального образования Российской 
Федерации, а также инструментарий в виде автоматизированная информационная система 
позволит решить задачу прогнозирования обеспеченности  производственного процесса 
кадрами с определенной специальностью и уровнем квалификации. В свою очередь, 
концепция создания региональной системы непрерывного профессионального образования 
обеспечит системную целостность в функционировании всех подсистем и отдельных 
компонент, а также ориентацию образовательной системы на максимизацию.  
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4. THE MECHANISM OF ECONOMIC AND SOCIAL ENTERPRISE  
DEVELOPMENT PROMOTION: THEORY AND PRACTICE 

 

ГЛАВА 4.1. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ 
ПОКАЗНИКІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
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Однією з умов успішного функціонування в конкурентному ринковому середовищі є 
регулярна оцінка підприємством поточних результаті своєї роботи. Оцінити результати 
можна тільки у випадку чіткого формулювання стратегічних цілей бізнесу, розробки системи 
ключових показників діяльності та визначення для кожного показника його цільового 
значення.  

Необхідність розробки системи ключових показників викликана у цілому через [1, с. 
54]: 

1) недостатню адекватність застосування фінансово-орієнтованого підходу при оцінці 
результатів діяльності й ухваленні управлінських рішень в умовах конкурентної боротьби; 

2) відсутність можливості коригування планів в умовах використання 
ретроспективного підходу до оцінки діяльності підприємства в цілому і його структурних 
підрозділів; 

3) недостатнє відображення традиційними показниками зв’язку одержаних 
результатів зі стратегічними цілями підприємства; 

4) використання показників, які в недостатній недостатньо повно відображають 
результати діяльності конкретного структурного підрозділу. 

Таким чином, обов'язковим компонентом в управлінні товарними запасами повинна 
стати розробка правильного набору ключових показників, який оцінюватиме ефективність 
побудованої системи в порівнянні з альтернативними. 

Створення системи ключових показників управління товарними запасами на 
підприємстві роздрібної торгівлі передбачає послідовне виконання наступних кроків [2]:  

1. Вибір моделі ключових показників ефективності управління товарними запасами.  
2. Визначення ключових показників і розподіл відповідальності за виділені показники.  
3. Створення звітності за ключовими показниками діяльності.  
Сьогодні існує декілька підходів до формування системи показників для оцінки 

діяльності підприємства. У світовій і вітчизняній практиці широко поширені так званий 
«класичний підхід» [1; 2], функціонально-вартісний аналіз (ФВА, Activity Based Costing, 
АВС) [3], система показників оцінки діяльності підприємства Інституту Управлінських 
бухгалтерів США (ІМА) [4] та система збалансованих показників (Balanced Scoreсard, 
BSC)[5].  

Збалансована система показників з'явилася наприкінці 80-х - початку 90-х рр. ХХ ст. 
як інструмент для управління компаній, що динамічно розвиваються в умовах скорочення 
частки деяких галузей на ринку через глобалізацію, лібералізації торгівлі, появи технічних 
нововведень. Відповідно до даної концепції керівництво підприємства повинно 
відслідковувати не тільки виручку і прибуток, а й інші критерії, пов'язані із 
взаємовідносинами з клієнтами, удосконаленням внутрішніх бізнес-процесів тощо.  

Таким чином, збалансована система показників (далі ЗСП) є системою стратегічного 
управління та оцінки діяльності підприємства, яка трансформує його місію та стратегію в 
систему взаємопов’язаних показників.  

Капланом Р. і Нортоном Д., розробниками ЗСП, обґрунтовано включення в систему 
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оцінки сучасного підприємства чотирьох «традиційних» проекцій [5;6]: фінанси (фінансові 
результати і фінансовий стан); клієнти (імідж); внутрішні бізнес-процеси (ключові процеси, 
що визначають ефективність діяльності); навчання і розвиток(елементи культури, технології 
та навичок персоналу). При цьому припускається, що дана система не повинна повністю 
описувати весь бізнес-простір підприємства. Структура ЗСП може змінюватися залежно від 
конкретної ситуації в різних підприємствах [7]. 

Практичне впровадження ЗСП можливе в двох напрямках: 
- по-перше, як інформаційної системи [7]; 
- по-друге, для стратегічного управління підприємством [5; 7; 8; 9; 10]. 
Розуміння концепції ЗСП лише як засобу угруповання ключових показників 

діяльності в рамках чотирьох проекцій не є правильним. Показники є важливою частиною 
концепції ЗСП, але не відображають повністю її суть. 

Другий варіант є більш глибоким, оскільки використання ЗСП тільки для 
інформування управлінського персоналу підприємства про поточні процеси не завжди 
отримує відповідну реакцію з боку управлінців. Збалансована система показників передбачає 
фокус на стратегіях і їх розподілі на стратегічні цілі, які містять детальне відображення 
різних аспектів стратегії [6]. При інтеграції індивідуальних цілей між ними можуть бути 
виявлені причинно-наслідкові взаємозв'язки. Повний набір же цілей відображає стратегію. 

Сьогодні  принципи ЗСП використовуються як під час управління підприємством у 
цілому, так і управління окремими його складовими: вартістю, оборотними активами, 
конкурентоспроможністю, інноваційним потенціалом, трудовим потенціалом, виробничими 
запасами та ін. 

З урахуванням викладеного вище, пропонується використовувати ЗСП як інструмент 
управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі. Розробка такої ЗСП 
повинна ґрунтуватися на положеннях загальновизнаних, фундаментальних концепцій, але 
при цьому враховувати особливості функціонування підприємства торгівлі. 

Будь-яке підприємство існує для досягнення певних цілей, на що і повинна бути 
спрямована ЗСП. При цьому розрізняють місію як основну, загальну мету підприємства, її 
призначення, чітко виражену причину її існування; і мету як кінцевий стан, бажаний 
результат, якого прагне досягти будь-яке підприємство. До цілей пред'являється ряд вимог: 
досяжність; гнучкість; вимірність; конкретність; сумісність; прийнятність для основних 
суб'єктів впливу, що визначають діяльність підприємства, і в першу чергу для тих, кому 
доведеться їх досягати. 

Спираючись на викладене вище, авторське обґрунтування ЗСП ефективності 
управління товарними запасами підприємства торгівлі здійснено за чотирма блоками: 
фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання і розвиток. 

Певною проблемою в дослідженні стало те, що на даний момент не існує чіткої межі 
між блоками інформації в системі ЗСП [9], унаслідок чого ключові показники ефективності 
можуть встановлюватися залежно від поставлених в рамках конкретної перспективи цілей і 
бути віднесені до різних блоків. Крім того, пропоновані в економічній літературі ключові 
показники ефективності не завжди відповідають специфіці діяльності торговельних 
підприємств, тому, виходячи з особливостей їх функціонування, був сформований можливий 
перелік ключових факторів успіху в підприємствах роздрібної торгівлі. Під час визначення 
ключових факторів успіху було зроблено наголос на ефективність управління товарними 
запасами (табл. 1). Обрання даних цілей в якості ключових обґрунтовано нижче. 

Вищою метою підприємницької діяльності є перевищення результатів над витратами, 
тобто досягнення можливо більшого прибутку або можливо вищої рентабельності. Ідеальним 
є такий стан, коли отримання максимального прибутку забезпечує і більш високу 
рентабельність, яка характеризує прибуток на гривню витрат ресурсів. Підприємству торгівлі 
необхідно реалізувати товари, що задовольняють існуючі потреби і за такою ціною, яка 
відповідала б попиту. Отримання прибутку найчастіше відповідає інтересам суспільства, 
оскільки його наявність означає, що вироблена продукція визнана покупцем. 
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Обираючи за мету зростання прибутку, необхідно виділяти максимальний прибуток у 
короткостроковій і довгостроковій перспективі. Унаслідок того, що для більшості 
підприємств забезпечення безперервності розвитку є однією з головних цілей, то, відповідно, 
підприємство прагнутиме до максимального прибутку в довгостроковій перспективі. 

Таблиця 1 
Ключові фактори успіху підприємства роздрібної торгівлі (складено авторами) 

Проекція Стратегічна мета 
Підвищення прибутковості використання товарних запасів 

Підвищення обсягу чистого прибутку підприємства Фінанси 

Оптимізація фінансового циклу 
Підвищення прибутковості продажів 

Підвищення обсягів продажів 
Клієнти 

Підвищення рівня відповідності товарних запасів споживчому попиту 

Оптимізація товарних запасів  

Підвищення ефективності системи закупок і продажу Внутрішні процеси 

Забезпечення фінансової стійкості підприємства 
Підвищення продуктивності праці 

Розширення асортименту Навчання і розвиток 

Збільшення частки ринку 
 

Однак на практиці достатньо важко визначити як саме рішення, які приймаються 
сьогодні, вплинуть на прибуток у віддаленому майбутньому. Виходячи з цього підприємства 
переорієнтовують завдання максимізації прибутку в довгостроковому періоді на задачу 
забезпечення прийнятного рівня прибутку в короткострокових проміжках часу. 

З урахуванням викладеного, доцільно в якості цілей за проекцією «Фінанси» обрати 
підвищення обсягу чистого прибутку підприємства та зростання рентабельності товарних 
запасів підприємства торгівлі. 

Найважливішою частиною капіталу торговельних компаній є оборотний капітал, 
особливо дебіторські і кредиторські рахунки, а також запаси товарно-матеріальних 
цінностей. Один із показників ефективності управління оборотним капіталом - фінансовий 
цикл – одночасно виступає й індикатором стійкості ринкових позицій підприємства торгівлі 
та його можливості у фінансуванні операційного циклу за рахунок ринкових контрагентів, 
тобто можливості диктувати свої умови контрагентам. З одного боку, чим коротше 
фінансовий цикл, тим нижче ступінь забезпеченості оборотними активами і тим більш 
ризикованим є підприємство. З іншого боку, зростання тривалості циклу підвищує потребу 
підприємства в джерелах фінансування і призводить до зросту витрат на фінансування. 
Таким чином виникає протиріччя між ефективністю діяльності і фінансовою стійкістю. Отже 
досягнення подібного балансу є однією з важливих цілей підприємства торгівлі, що цілком 
обґрунтовує необхідність використання цілі оптимізації фінансового циклу в проекції 
«Фінанси». 

Наступною проекцією ЗСП є оцінка ступеню задоволеності клієнта (клієнтів). 
Клієнтська складова визначає коло клієнтів і сегменти споживчого ринку, де підприємство 
працює (планує працювати). Обрані сегменти ринку і є тим джерелом доходу, завдання 
підвищення якого ставиться у фінансовій складовій ЗСП. 

Умовою зростання обсягу продажів і, відповідно, прибутку, що являє собою результат 
довгострокових клієнтських відносин, є лояльність клієнтів. Підвищення обсягу продажів 
відбувається внаслідок визнання товару, що реалізується підприємством торгівлі, 
покупцями. Обсяг продажів як мета може бути конкретизований у цілях підвищення 
прибутковості продажів, рівня відповідності товарних запасів споживчому попиту та, 
власне,зростання обсягу продажів. 

Проекція внутрішніх бізнес-процесів представлена у ЗСП важливими внутрішніми 
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операційними та технологічними процесами, які потрібно довести до досконалості, що 
дозволить підприємству: по-перше, розробити такі бізнес-пропозиції споживачам, які 
допоможуть створити і зберегти клієнтську базу в цільовому ринковому сегменті; по-друге, 
задовольнити очікування власників щодо високої фінансової доходності [5]. 

Коливання у попиті і постачаннях, а також намагання максимально задовольнити 
попит покупців викликають необхідність утримання підприємством товарних запасів, які 
складають значну частку капіталу торговельних підприємств. Звідси метою внутрішніх 
бізнес-процесів ЗСП ставиться оптимізація товарних запасів, і на цій основі – підвищення 
ефективності системи закупок і продажу.  

Власне, оптимізація товарних запасів передбачає мінімізацію витрат при невідомому 
рівні попиту в майбутньому. Кінцевою метою оптимізації запасів є отримання 
підприємством максимальної фінансової вигоди від запасів, тобто підвищення прибутку. 

Сьогодні багато підприємств прагнуть перебудувати свою діяльність, коректують 
умови роботи з клієнтами та постачальниками, знижують витрати. У такій ситуації 
ефективно працююча система закупівель стає потужним інструментом збільшення 
прибутковості, оскільки дозволяє: а) забезпечувати безперервність операційного циклу – 
постачати те, що потрібно, тоді, коли потрібно і в тій кількості, яка потрібна для задоволення 
споживчого попиту; б) у процесі закупівельної діяльності збільшувати прибуток 
підприємства за рахунок зниження витрат; в) створювати конкурентні переваги, 
забезпечуючи мінімальні терміни виконання замовлення для споживача і гнучку реакцію 
підприємства на зміну попиту. Отже, створення ефективної системи управління закупівлями 
дозволяє значно покращити основні показники роботи підприємства роздрібної торгівлі. 

Ціль забезпечення фінансової стійкості підприємства у складі проекції внутрішніх 
процесів реалізується через забезпечення належного рівня фінансування товарних запасів. 

Одним із показників, які визначають можливості персоналу підприємства і оцінюють 
рівень роботи з його управління, є ефективність працівника. Даний показник є кінцевим 
показником впливу таких чинників, як задоволеність працівника, удосконалення внутрішніх 
процесів і ступінь задоволеності клієнта. Таким чином одною з цілей четвертої проекції ЗСП 
«Навчання і розвиток» визначено підвищення продуктивності праці.  

Виділення в якості ключових факторів успіху підприємства роздрібної торгівлі 
розширення асортименту пов’язане із здатністю товарів задовольняти мінливі потреби за 
рахунок нових потреб. У цьому зв'язку від асортименту пропонованих товарів, його 
оновлюємості, безпосередньо залежить товарооборот, швидкість реалізації та підвищення 
прибутку, на що, власне, і спрямоване управління товарними запасами. 

Одною з цілей росту, які передбачаються більшістю фірмових стратегій, є  зростання 
частки ринку [5], яка характеризує становище підприємства на ринку відносно конкурентів. 
Виділення частки підприємства на ринку як цілі в даній проекції має велике значення, 
оскільки доповнює мету одержання прибутку. Так, якщо підприємство досягає своїх цілей в 
області прибутку, але одночасно втрачає свою частку на ринку, то воно може зіткнутися з 
серйозними проблемами в перспективі. Чітко сформульована мета за часткою підприємства 
на ринку поряд із цільовими показниками прибутку може запобігти негативному розвитку 
подій. 

Цілі чотирьох проекцій мають бути пов'язані одна з одною причинно-наслідковими 
відносинами [5]. В основі такого твердження лежить гіпотеза про те, що фінансові 
результати можуть бути отримані тільки у випадку задоволення цільової групи клієнтів. 
Пропозиція споживної цінності клієнтам описує, як збільшити продажі і завоювати 
лояльність цільових клієнтів. Дану пропозицію створюють і надають клієнтам саме 
внутрішні бізнес-процеси. У свою чергу цілі проекції «Навчання та розвиток», що 
підтримують здійснення внутрішніх процесів, є підставою для стратегії. Узгоджені в 
стратегічну відповідність цілі всіх складових є основним інструмент створення вартості, а 
отже, сфокусованої і послідовної стратегії [5]. 

Тому, після визначення та вибору стратегічних цілей, слід перейти до визначення 
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зв'язків між цілями – побудови стратегічної карти, яка дозволяє візуально подати стратегію 
підприємства та забезпечує її перенесення на операційний рівень діяльності, що реалізується 
через вираження стратегічних цілей підприємства за допомогою ЗСП. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Стратегічна карта ефективності управління товарними запасами підприємства 
роздрібної торгівлі 

 

Стратегічна карта ефективності управління товарними запасами для підприємства 
роздрібної торгівлі з урахуванням визначених раніше цілей наведена на рис. 1. Кожній із 
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наведених цілей мають відповідати конкретні показники. 
Важливим компонентом ЗСП, особливо щодо торговельного підприємства, є 

фінансові показники, які демонструють, чи приводить реалізація стратегії до кінцевих 
результатів - створення цінності. Саме фінансові показники дозволяють «кількісно 
інтерпретувати стратегічні цілі, забезпечити моніторинг їх реалізації, розподіляти ресурси, 
делегувати відповідальність, створювати ефективну систему мотивації» [7]. 

Концепція Р. Каплана і Д. Нортона передбачає  можливість використання традиційних 
фінансових даних і показників [5]. Часто фінансові цілі зводяться до прибутковості 
підприємства і, відповідно, вимірюються їх прибутком від операційної діяльності, 
рентабельністю активів тощо. Інші науковці пропонують використовувати в якості 
фінансових індикаторів «альтернативні фінансові стратегічні цілі» [7], зокрема: показники 
зростання обсягу продажів або генерування потоку грошових коштів підприємства [9]; 
сукупні активи або їх частини [6; 8], фінансові коефіцієнти [8] тощо. 

Ключові показники проекції «Клієнти» (частка ринку, збереження і розширення 
клієнтської бази, задоволення потреб клієнтів, прибутковість клієнта) дозволяють, на думку 
Р. Каплана і Д. Нортона, співвіднести їх зі станом цільових клієнтських груп і сегментів 
ринку, визначити споживчу цінність пропозицій, які є важливими індикаторами під час 
оцінки результатів роботи з клієнтами [5]. Гершун А.М. і Ю.С. Нефед’єва крім показників 
частки ринку, лояльності і задоволення клієнтів до даної групи індикаторів відносять 
кількість клієнтів, середній оборот на клієнта та середній час, витрачений на взаємини з 
клієнтом [6]. 

Сацук Т.П. в якості показників пропонує питому вагу постійних і нових клієнтів, 
рівень витрат на рекламу [9]. Рибіна А.М., зазначаючи, що для більшості вітчизняних 
підприємств оцінка ступеню задоволеності клієнтів зводиться до аналізу показника обсягів 
продажу [10], вказує на необхідність врахування також таких показників, як «якість і 
швидкість обслуговування, своєчасне виконання контрактів, асортимент продукції, розробка 
та випуск нової продукції». Як видно, більшість пропонованих показників не фіксуються у 
фінансових документах підприємства. 

До показників внутрішніх процесів у спеціалізованій літературі відносять [5; 6; 8; 9]: 
управління брендом, постійну наявність товару, післяпродажне обслуговування, своєчасну 
доставку, зростання продуктивності, адміністративні витрати, оборотність складських 
запасів, вартість адміністративних помилок, прямі контакти з клієнтами; широту 
асортиментна товарів, коефіцієнт наявності товарів на складі, середній час виконання 
замовлення, собівартість на товари конкурентів, конкурентоспроможність продукції тощо. 
Як видно з великої кількості показників, вони визначаються з урахуванням стратегії і цілей 
конкретного підприємства. Цілі трьох попередніх проекцій системи повинні формулювати 
чинники, що є найбільш значущими для сьогодення і майбутнього бізнес-процесів, тобто які 
мають бути спрямовані на кардинальне покращення діяльності підприємства.  

Четверта складова ЗСП визначає відповідну інфраструктуру, яку слід створити, щоб 
забезпечити довготривале зростання і вдосконалення. Російські і вітчизняні дослідники в 
рамках цієї проекції виділять наступні показники: плинність кадрів, час на навчання, 
середній час відсутності, щорічні витрати на навчання на людину, індекс задоволеності 
співробітників [6]; коефіцієнти, які характеризують стан матеріально-технічної бази 
підприємства, коефіцієнти руху робочої сили, показники оплати праці, кількість 
раціоналізаторських пропозицій [9]; показники, які характеризують стан організації праці та 
людського капіталу на підприємстві [8] та інші.  

Особливості розвитку торгівлі в сучасних умовах (високий рівень конкуренції; 
зниження темпів зростання ринку) обумовлюють необхідність визначення для підприємства 
роздрібної торгівлі власної ЗСП.  

Для обґрунтування доцільності включення окремих показників до збалансованої 
системи було застосовано метод статистичного аналізу варіаційних рядів результатів 
опитування експертів. Результати застосування даної методики та проведеної систематизації 
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показників ефективності управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі 
дозволили розробити систему ключових показників, що наведена в табл. 2. 

Таблиця 2  
Збалансована система показників оцінки ефективності управління товарними 

запасами підприємства роздрібної торгівлі (складено авторами) 
Проекція Показники Характеристика 

Рентабельність товарних 
запасів 

Показує, скільки гривень чистого прибутку припадає на 1 грн. 
середньої вартості товарних запасів. Визначає ефективність 
використання товарних запасів. 

Динаміка чистого 
прибутку 

Показує темпи зміни (зростання або зменшення) чистого 
прибутку підприємства у звітному періоді в порівнянні з 
попереднім.  Фінанси 

Динаміка тривалості 
фінансового циклу 

Характеризує зміну проміжку часу між строком платежу за 
своїми зобов'язаннями перед постачальниками і отриманням 
грошей від покупців. Іншими словами, це динаміка періоду, 
протягом якого грошові кошти, вкладені в оборотні активи, 
здійснюють один повний оборот. 

Рентабельність 
товарообороту 

Показує, скільки гривень чистого прибутку припадає на 1 грн. 
товарообороту підприємства. Характеризує прибутковість 
товарообороту. 

Коефіцієнт випередження 
товарообіггу над 
товарними запасами 

Показує, наскільки зростання товарообороту підприємства 
випереджає зростання його товарних запасів. Клієнти 

Частка неходових товарів 
у загальному обсязі 
товарних запасів 

Показує рівень відповідності товарних запасів споживчому 
попиту. Характеризує ефективність роботи з неходовими 
товарними запасами 

Внутрішні 
процеси 

Динаміка товарних запасів 
Показує темпи зміни товарних запасів підприємства у звітному 
періоді в порівнянні з попереднім.  

Коефіцієнт оборотності 
товарних запасів  

Показує, як часто обертаються або продаються запаси при 
забезпеченні поточного обсягу продажів. Характеризує 
ефективність системи закупок і продажу на підприємстві 
торгівлі  

Коефіцієнт забезпеченості 
товарних запасів власним 
оборотним капіталом 

Показує, яка частина товарних запасів підприємства 
профінансована за рахунок його власних коштів. 

Виробіток на одного 
працівника підприємства 

Показує обсяг реалізації продукції в розрахунку на одного 
працівника. 

Коефіцієнт оновлення 
асортименту товарів  

Характеризує появу нових різновидів товарів за певний період 
часу. Здатність товарів задовольняти мінливі потреби за 
рахунок нових потреб Навчання і 

розвиток 

Частка ринку 

Характеризує частку ринку, яку займає конкретне 
підприємство роздрібної торгівлі. Показує, яку питому вагу 
займає роздрібний товарооборот підприємства у сукупному 
роздрібному товарообороті області, країни. Дає оцінку рівню 
конкурентоспроможності підприємства з точки зору освоєного 
ним ринкового потенціалу. 

 

Визначення даних показники із достатнім ступенем об’єктивності і повноти 
обґрунтовують проекції та цілі, відображені в таблиці 1. 

Пропонована ЗСП дозволяє, з одного боку, оцінити ефективність управління 
товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, а з іншого боку, включає в себе 
найбільш важливі показники за кожною складовою, що забезпечує повноту і комплексність 
управління ними за визначеними цілями. 
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Set in 1992 as the main objective of most of the economies around the world, the concept of 
sustainable economic development has been included in a number of political documents, 
international agreements, plans, programs and projects. It was institutionalized by means of various 
commissions, committees, associations, etc. and became a public concern due to the activities of 
numerous NGOs.  

Despite all good intentions and declarations, however, the results do not always correspond 
to public expectations. The achievement of the political objectives depends to a large extent on the 
performance of public administration bodies, i.e. the results depend on the combined efficiency of 
state regulators, the judicial system and the prosecution, the local governments, the various 
governmental agencies, inspectorates, etc. The activities of these administrative bodies are 
controlled by the political system because they are headed by people appointed by the governing 
political party. This means that the government has a direct control over their activities and sets 
their goals and objectives. Instead of setting objectives that correspond to their political platforms, 
the politicians in the less-developed democracies use their control over these structures to hire 
politically loyal civil servants, to oppress their political opponents or to use their administrative 
power to repress the citizens. This is why public administration is perceived by the general public as 
the epitome of the ruling political formations. In this respect the achievement of sustainable 
economic development is not merely a political slogan, but also a principle of government and a 
complex of activities that affect all members of the society (Figure 1).  

The relevance of the administration as well as the style of its management are very 
important. These intrinsic administrative characteristics determine whether it can achieve its 
objectives while the results of its activities compared to its objectives and inputs determine its 
effectiveness and efficiency (Figure 2). 

I would like to put forward some concrete recommendations for improving the 
administrative sustainability, relevance, effectiveness and efficiency based on the results from 
research projects for improvement of administrative capacity as well as on my own research. The 
modernization of any administration is not a single act but an ongoing process whose span is 
indicative for the development of the society. During the period of its transition to free-market 
economy Bulgaria made considerable efforts to modernize many state institutions as well as 
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regional and municipal administrations. 
 

 

 
 

Figure 1. Relationship between the political, the administrative and the public system 
 

 
 

Figure 2. Sustainable development determined by administration's relevance, effectiveness 
and efficiency 

 

At a certain stage this process was controlled by a special ministry. It developed a special 
operative program to finance a number of projects for modernization of the administration. Despite 
the achievements these efforts should continue because our country has to make a considerable 
progress in order to catch up with the leading European countries in this field. 

The process of modernization of the public administration in Bulgaria was initiated at the 
turn of the new millennium when its decision No. 465 of 2002, the Council of Ministers adopted the 
“Strategy for Modernization of the State Administration - from accession to integration” for the 
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period 2002-2005. This strategy was part of the measures to facilitate the process of Bulgaria's 
accession to the EU and outlined the priorities and measures our country had to adopt in the field of 
state administration in order to meet the accession criteria.4 

In order to achieve the objectives of the Strategy, the Government of the Republic of 
Bulgaria adopted a Programme for Modernization of the State Administration5 and created 
institutional mechanisms for its implementation by adopting a plan and a timetable for its 
implementation and created a Council for the Modernization of the State Administration. 

During this period, the modernization of the state administration was directly related to the 
decentralization of the territorial administrative units because it was highly centralized for several 
decades previously. In its Monitoring Report on Bulgaria for 2005 the European Commission 
recommended that the decentralization process should be intensified through prompt, coordinated 
and effective action. Modernization of the administration required the establishment and 
development of decentralized structures of the local state administration structures and real 
decentralization of the process of allocation of financial resources.6 

This policy was continued with the adoption of a Strategy for Decentralization for the period 
2006 – 2015. It defined the aspects of delegation of rights and allocation of resources between the 
central, the regional and the municipal administrations aiming to improve the quality of public 
services. The Strategy for Decentralization is implemented through four-year programmes which 
include specific measures for achievement of the set strategic priorities and objectives.  

The modernization of administration was supported by the Operational Programme 
"Administrative Capacity" financed by the European Social Fund. The Programme financed over 
1200 projects, some of which are still being implemented. The beneficiaries of the Programme are 
ministries, agencies, municipalities, regional administrations, and non-government organizations. 
The total budget of the operational programme amounts to approximately BGN 375 mln., of which 
BGN 228 mln. has already been paid to the beneficiaries. These funds were granted for 
development of integrated plans for urban planning and development, municipal plans and regional 
development strategies, staff training, and implementation of innovative practices aiming to 
improve the civil services. Some of the projects resulted in detailed SWOT analyses of different 
state and civil administrative structures and specific recommendations for their modernization. The 
analyses were conducted following a uniform methodology developed by "KPMG Bulgaria" Ltd., 
"New Eye Ltd" and "Sofia Consulting" Ltd. under a contract with the former Ministry of State 
Administration and Administrative Reform (MSAAR)7. 

In 2013 TechnoLogica EAD developed "Methodology for improvement of business 
processes for provision of administrative services" within the implementation of Project 
"Implementation of complex administrative services for provision of quality services to citizens and 
businesses". The project was co-financed by the Operational Programme "Administrative Capacity" 
of the European Social Fund.8 

Both methodologies were detailed in manuals for their implementation. They undoubtedly 
contributed to analyses of the state of the administrative structures and provided recommendations 
for modernization of all hierarchical levels. Being the leading organization in several projects 
related to the implementation of these methodologies, we are proud with the results we have 
achieved and intend to continue our research in this field because we believe that that the 
modernization of the state administration is not a single act but a continuous process.   

 

1. Relevance of administration 
The term "relevant" is defined as "admissible, applicable, compatible, important, pertinent, 

related, etc." Therefore an administration is relevant when it is consistent with its objectives. Its 

                                                 
4http://bgconv.com/docs/index-754.html, retrieved on 01 Feb. 2014 
5http://bgconv.com/docs/index-10215.html, retrieved on 01 Feb. 2014 
6http://www.namrb.org/doc/ext/Strategy%20decentralisation.pdf, retrieved on 01 Feb. 2014 
7http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?categoryId=26&Id=147&y=&m=, retrieved on 01 Feb. 2014 
8http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?categoryId=&Id=165&y=2013&m=10&d=, retrieved on 01 Feb. 2014 
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relevance is related to the fields of responsibility of the administrative units and their compatibility 
with both the regulations and the expectations of the society, as well as to the compatibility if its 
structure and functions with the administrative processes and their quality. This is why the Manual 
for implementation of Unified Methodology for Functional Analysis9 recommends that the analysis 
of the current state of the administration should start with a relevance analysis. According to the 
manual, this analysis includes the following principal steps: 

• Identifying the policy areas the authority is responsible for; 
• Identifying, grouping and analysis of authority's powers; 
• Identifying and grouping of the functions of the administrative units; 
• Analysis of the relevance and functions of directorates, departments and other structural 

units in terms of the policy areas the authority is responsible for as well as its powers; identification 
of irrelevant functions the administration may be  relieved from; 

• Analysis of the vertical and horizontal functions of the structural units in terms of their 
compliance with the regulations; identification of partially or fully overlapping functions; 
identification of structural units that may be closed or restructured. 

On the grounds of the results obtained by applying the analytical methods (e.g. analysis of 
documents and information, surveys, interviews, focus groups, expertise) the relevance analysis 
answers the following principal questions: 

1. What policy areas the authority is responsible for and are there any other authorities that are 
responsible for the same and/or similar policy areas? 

2. To what extent the policy areas the authority is responsible for correspond to its powers? 
3. Are there any policy areas and/or powers that may be changed or "removed" from the 

administrative structure (through outsourcing or public-private partnerships)? 
4. Are the functions of the main structural units (directorates, directorates general, etc.) clearly 

defined? 
5. To what extent the powers of the authority (as head of the administration and special 

powers) correspond to the functions of its structural units? 
6. To what extent the powers of the structural units correspond to the functions of their sub-

units (e.g. departments, sectors)? 
7. Are there any partially or fully overlapping functions of different structural units or their 

sub-units? 
8. Does the organizational structure allow a certain function to be performed by more than one 

unit? 
9. Are there any functions that are typical for the specialized administration but are performed 

by general administration units and vice versa? 
10. Does the organizational structure comply with the regulations? 
11. Are there any functions of units that may "removed" from the administration through 

outsourcing or public-private partnerships? 
12. Are there any units that may be closed or restructured (i.e. merged or split)? 

The relevance analysis includes a thorough review of all documents and information related 
to the policy areas and the powers of the authority as well as the functions of its administrative 
units. The review includes all legislative documents (e.g. laws, regulations, internal regulations and 
ordinances.) The functional analysis of the municipal administration of the town of Silistra was 
based on 119 such documents related to its functions10 (see Table 1). 

The aim of the documentary review is to identify the policy areas that are subject to mostly 
national regulation, those subject to local regulations and those (if any) that are not subject to the 

                                                 
9Developed by a consortium comprising "KPMG Bulgaria" Ltd., "New Eye Ltd" and "Sofia Consulting" Ltd. under 
contract No.57/17.05.2008 with MSAAR within the implementation of project "Development and Implementation of 
Unified Methodology for Functional Analysis of Administrative Structures" financed by the operational programme 
"Administrative Capacity". 
10Functional analysis of the municipal administration of Silistra. Report on Project No.12-11-2/26.10.2012 "Improving 
the efficiency of Silistra Municipality". 
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existing regulations.  
The relevance analysis identifies the functions of the administration in each policy area. 

These functions are classified as: 
 Sectoral policy functions – strategic planning (development of long-term objectives 

and plans for development of certain public sectors), preparation of draft regulations related to the 
public relations in certain areas, development of standards and norms for analysis and evaluation of 
sectoral policies, forecasting, etc.; 

 Service provision functions – provision of services to internal or external clients; 
Table 1 

Applicable regulations by policy area 

Policy area Laws Regulations 
Municipal 
ordinances 

Total 

1. Economy and municipal property 18 5 7 30 
2. Local taxes and fees 1 - 1 2 
3. Regional/local development 2 - - 2 
4. Territorial development/ 
Administrative territorial development 

6 15 2 23 

5. Infrastructure and transportation 6 3 2 11 
6. Education 2 - - 2 
7. Healthcare and social services 3 1 1 5 
8. Environment and waters 4 - 2 6 
9. Agricultural policy 7 4 1 12 
10. Culture, sports, tourism 3 1 1 5 
11.Public order 7 - 2 9 
12. Other 8 1 3 12 
Total: 67 30 22 119 
 

 Regulatory functions – licensing, certification and permits, accreditation, inspections, 
compliance checks, financial auditing, etc.; 

 Coordination, supervision and control functions – coordination of the relations 
among various bodies, control over the activities of subordinate structures, provision of support to 
subordinate structures to achieve their objectives, etc.; 

 Support functions – accounting, registries, human resource management, information 
systems, public relations, organizational infrastructure, staff training, feasibility analyses and 
management audits, secretarial services, maintenance and repairs of buildings, supplies and other 
activities to support the main processes and activities. 

The analysis categorizes these functions according to the type of the regulation they are 
provided by. Table 2 shows the categories of functions of Silistra Municipality: 

Table 2 
Types of functions performed by the Mayor of Silistra Municipality according to the 

classification of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) by 
type of legislative document (LD)  

 
Sectoral 
policy 

functions 

Service provision 
functions 

Regulatory 
functions 

Coordination, 
supervision and 

control functions 

Support 
functions 

Laws 15 23 25 37 26 
Regulations 1 6 5 5 7 
Ordinances of the Silistra 
City Council 

8 12 13 19 14 

Total LD: 24 41 43 61 47 
 

The horizontal internal structure divides the administrative functions into two major 
groups performed by the two peer sections of the administrative structure - the general 
administration, which supports the authority in the performance of its administrative powers and the 
special administration, which supports the authority in the performance of its special powers. The 
analysis has to find out whether there are functions from the first group that are performed by the 
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specialized administration and vice versa. 
The vertical internal structure categorizes the functions in terms of the structural units 

they are performed by. The analysis aims to determine to what extent the structural units 
(directorates, general directorates, departments, sectors) and their functions comply with the 
requirements of the legislation, including the number of employees on the payroll. It also aims to 
identify any totally or partially overlapping functions as well as the existence of organizational 
flaws that allow a certain function to be performed by more than one unit.  

The overall analysis of the horizontal and vertical internal structure aims to determine 
whether the administration complies with the existing regulations as well as to identify any totally 
or partially overlapping functions, organizational flaws that allow a certain function to be performed 
by more than one unit as well as units that may be closed or restructured and/or functions that may 
"removed" from the administration through outsourcing or public-private partnerships without 
hindering the implementation of the corresponding policies and powers of the authority. 

The functional analyses of the relevance of all administrations subjected to it invariably 
showed that their activities are well regulated by legislation adopted at national level. However, 
although the local and the internal regulations are sufficiently detailed, they often contain flows, 
most of which are related mainly to misinterpretation of the Law on Normative Acts and Decree 
No. 883 of its implementation regarding the structure and formulation of the provisions of the 
regulations. As a result, some of them may in fact contradict the state legislation and thus create 
difficulties for the administration. Some ordinances are outdated and do not comply with the current 
legislation while others are inapplicable. Many administrative units do not have functional 
specifications and the job descriptions of their staff are incomplete and outdated.   

Not all administrations comply with the requirements of the Ordinance on Classification of 
Administrative Positions (OCAP) regarding the ratio and the structure of general and specialized 
administration. The description of the functions of administrative units is not uniform across the 
different internal structural regulations. Some administrative units are structured inefficiently in 
terms of their functions. The practical benefit of the projects for functional analyses of the 
administration is that the reports on their implementation contain specific proposals for 
improvements and action plans for their implementation.  

 

2. Evaluation of management style in administrations 
Based on the Balansed Scorecard (BSC)11 concept proposed by David Norton and Richard 

Kaplan, we assume that the performance of an organization (a business, an administration, etc.) 
depends primarily on the way its processes are managed and the competence of its staff. This is why 
a team led by the author developed a methodology for assessing the management style of the 
municipal administrations, which was applied in which several municipalities in Bulgaria. The 
methodology assesses the internal characteristics of the administration in terms of its management 
style as unsatisfactory (1), fair (2) and good (3). Assessment objectiveness requires the use of 
certain sources of information and objective assessment criteria (see Table 3).   

The table below shows the results from the analysis of the management style of the 
administration of Silistra municipality carried out by a team led by the author within a project for 
functional analysis of administrations. The results show that specialized knowledge, written 
communication skills, computer skills and delegation of rights and responsibilities are assessed 
highest while decision-making transparency, innovation and proactiveness, staff competence, time 
and process management skills and the ability to focus on others are assessed with the lowest 
marks.  

The analysis of the management style shows that the administration should develop further 
its strengths and at the same time overcome its weaknesses. Obviously, the staff perceive the 
decisions taken by the senior management as not sufficiently transparent, which de-motivates the 
staff to participate in their implementation. Initiative is not encouraged as preference is given to 
maintaining the status quo. Staff qualification is not particularly high, which means that the staff 

                                                 
11See Каплан, Р. и Д. Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. С., 2005. 
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needs training. Probably the processes in the administration are organized and controlled ad hoc, 
which would explain the low estimate of the time management skills. Teamwork is not a regular 
practice and individual performance is preferred to teamwork, which reduces feelings of empathy 
among staff and their commitment to the achievement of the objectives.  

Table 3 
Quantitative assessment of the administration and management style of Silistra Municipality 

Assessed  area Mark
Management style 2.1
Delegation of rights and responsibilities 2.5
Team-building and teamwork skills 2.2
Planning of personnel career development and training 2
Decision-making transparency 1.9
Innivativeness and proactiveness 2
Staff competence 2
Time management 1.9
Group process management 2
Staff guidance 2.1
Focus on others 2
Specialized knowledge 2.6
Business flair 2.3
Computer skills 2.6
Written communication skills 2.7
Role-modelling and decency 2.1
Verbal communication skills 2.4
Communication 2.5
Value potential 2.4  

 

3. Administrative effectiveness 
The terms "effectiveness" and "efficiency" are often confused not only in everyday 

communication, but also in scientific publications and even in some dictionaries which provide 
contradictory definitions of these terms. This is why we should first clarify the meaning of these 
two terms by defining effectiveness as the degree of achievement of the objectives, i.e. it compares 
results to objectives while efficiency shows how much resources are used for the intended results 
obtained, i.e. is a measurable concept quantitatively determined by the ratio of input to output. 
These definitions were used both in the Unified Methodology for Functional Analysis of the State 
Administration and the National Audit Office Act, whose transitional and final provisions define 
"effectiveness" as "the extent to which the auditee has achieved its objectives while comparing 
actual and anticipated results of its activities" and "efficiency" as "the achievement of optimum 
results of the employed resources by the auditee in carrying out its activities". 12 

To analyze the effectiveness of a given administration we have to identify its mission and 
study its strategic and operative objectives, its system for monitoring and evaluation of results. The 
improvement of the administrative effectiveness is related to its planning and decision-making 
systems, the links between the strategic documents and the policies implemented by the 
administration, the functions of its structural units and their capacity to achieve the desired results. 

The Unified Methodology for Functional Analysis of the State Administration explicitly 
states that special attention should be paid to "identifying and analysis of the vision of the 
administrative structure, i.e. to its ideas for development in various aspects in the future."13 It also 
states that we should "determine where and how the strategic and the annual objectives of the 

                                                 
12National Audit Office Act, prom. SG No.109/18 Dec. 2001, last amend. SG No.97/10 Dec. 2010, repealed SG No. 
98/14 Dec. 2010. 
13Unified Methodology for Functional Analysis of the State Administration, p. 17. At: 
http://saveti.government.bg/web/guest/home, retrieved on 03 Feb. 2014 
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administrative structure are defined. The analysis should determine whether they are relevant to its 
mission, whether they a measurable in terms of specific quantitative measures, whether they are 
related to specific deadlines (periods) for implementation as well as whether the strategic (long-
term) objectives are relevant to the annual objectives."14 Moreover, the analysis should cover not 
only the overall objectives of the administration but also "the long-term and the annual objectives of 
its structural units (directorates, general directorates, departments, sectors, etc.)"15  

What is the actual situation? The "Effectiveness Analysis"section of the Report on the 
Functional Analysis of the Gabrovo Regional Administration published in December 2008 contains 
definitions of the terms "mission" and "vision" instead of an actual analysis of the vision, mission, 
strategic and operative objectives of that administration16, which practically means that prior to the 
analysis they simply had not existed. Despite the conclusion that the action plans of the regional 
administration include certain objectives, the report states that "most of the objectives of both the 
regional administration and its structural units don not comply with the requirement to be concrete, 
measurable, achievable and related to specific deadlines."17 

The situation of the municipal administrations is quite similar regarding the formulation of 
their objectives. The analysis of the reports from the functional analyses conducted in the municipal 
administrations of Kostenec, Sliven, Plovdiv, Silistra and other municipalities shows that the 
objectives of the administration are confused with the objectives set out in their municipal 
development plans. However, the latter are related to the municipality as a territorial and 
administrative unit rather than the municipality as an administrative structure. The municipal 
development plans and other sectoral municipal programmes include objectives related to the 
overall development of the municipality including the development of businesses, cultural and 
educational institutions, non-governmental organizations, etc., i.e. to all beneficiaries of the 
municipal budget and extra-budgetary accounts and funds, including the municipal administration. 
This means that some of these objectives are irrelevant for the administration itself because they do 
not all are within the scope of its management impact. Furthermore, the fact that they failed to set 
strategic and operational objectives of the administration is a breach of the provisions of Art. 33a of 
the Administration Act, which states that "in attainment of the strategic goals, the executive 
authorities shall set annual objectives for the activity of the respective administration and shall 
exercise control over the achievement of the said objectives."18 

Moreover, the requirement for setting of strategic goals and operative objectives is provided 
by the Financial Management and Control in the Public Sector Act as well. Art. 3(1) of this act 
states that ”The heads of the organisations referred to in Article 2 shall be responsible for the 
execution of financial management and control…"19 The questionnaires regarding the state of the 
FMCS that the heads of the administrations are required to submit to the Ministry of Finance 
explicitly require that each employee should be aware of  the strategic and operational objectives of 
the administration. This clearly shows that although both laws refer to objectives of the 
administration as an organizational structure rather than as an administrative unit, such 
objectives were not identified in the functional analysis reports. 

The review of the functional analysis reports lead to the following conclusions regarding the 
effectiveness of the administrations: 

 There is a general trend for replacement of the required vision, mission, strategic and 
operational objectives of the administrations with their those available in various strategic planning 
documents - regional development strategies, municipal development plans, integrated plans for 

                                                 
14ibid. 
15ibid., p. 18. 
16See Report on the Functional Analysis of the Gabrovo Regional Administration, p. 21, at: 
http://saveti.government.bg/web/guest/home, retrieved on 03 Feb. 2014. 
17ibid., p. 22. 
18Administration Act, prom. SG No.130/5 Nov. 1998, last amend.. SG No.15/15 Feb. 2013, amend. SG No.17/21 Feb. 
2013. 
19Financial Management and Control in the Public Sector Act, prom. Sg No. 21/10.03.2006, last amend. No. 
54/16.07.2010. 
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urban renovation and development, mandate programmes of their executive management, sectoral 
programmes in fields of environment, education, culture, sports, youth, etc.; 

 In the absence of clearly defined and measurable objectives the administrations 
cannot implement the corresponding systems for monitoring and control over their implementation. 
This is why the heads of these administrations and especially those who hold elective offices report 
to the people who have elected them only the financial performance indicators in terms of budget 
revenues and expenditures rather than physical indicators that may clearly define the results of 
activities of their administrative units.; 

 For the same reason, instead of information about the basic socio-economic 
indicators for our country and other EU member states, which can define clearly and precisely the 
degree of cohesion achieved during the seven-year period of our membership in the Union, the 
government reports the percentages of uptake of EU funding, which is not indicative of 
administrative effectiveness. 

 These practices hinder the assessment of the effectiveness of the state administration 
in general as well as its structural units in particular, obstructs the transparency and the public 
control over its activities. 

 

4. Administrative efficiency 
The analysis and assessment of the efficiency of an administration aims to define the 

quantitative measures of its results compared to the resources used for their achievement. 
The preliminary empirical data was used to calculate certain key efficiency indicators 

recommended by the above-mentioned methodologies. These indicators reveal the "cost" of the 
administration covered by the taxpayer. The values of these indicators for the municipality of 
Silistra are shown in Table 4 below.  

According to the table the budget spending per capita in Silistra Municipality increases in 
the period 2010-2012, but at the same tome the budget revenue per capita increases as well, which 
is a positive trend. The annual labour costs (salaries and social security contributions) per capita of 
the municipality vary between BGN 154 and BGNB 150, but since the number of taxpayers 
declines, the total costs of the administration per capita increase to BGN 174 in 2012 from BGN 
157 in 2011 and BGN 140 in 2010. The relative number of municipal administration employees per 
1000 citizens remained almost unchanged - from 4.78 in 2010 to 4.28 in 2012. 

Table 4  
Efficiency indicators of Silistra Municipality 

Year 

Indicator 
2012 2011 2010 

Percentage of own revenue  28% 28% 28% 

Budget spending per capita BGN 480.57 BGN 469.03  BGN 390.37 

Own revenue per capita  BGN 136.11 BGN 131.40  BGN 109.48 

Labour costs per capita  BGN 150.76 BGN 151.53  BGN 154.33 

Total costs of the administration per capita BGN 174.29 BGN 157.29  BGN 140.43 

Number of municipal employees per 1000 citizens 4.28 4.50 4.78 
 

The efficiency analysis may be elaborated by calculating analytical indicators based on the 
financial statements and other official records and reports related to the financial management of 
municipalities. These analytical indicators are different from those applied in the current practice of 
municipalities, but they give a clearer picture of their financial position. For example, the indicators 
for Silistra Municipality for the years 2010, 2011 and 2012 presented in Table 4 clearly indicate the 
financial situation of the municipality, but they could also be used to calculate quality indicators (in 
terms of financial ratios of these indicators) that would reveal the efficiency of the municipal 
administration and the status if its finances. These ratios are shown in Table 5 below.  

In our example the percentage of the own revenue of the municipality is below the country-
average values of 35% in 2010 and 2011 and 40% in 2012. This means that the economic potential 
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of Silistra Municipality to generate its own revenue is relatively low. The disposable revenue, i.e. 
the money which can be used for capital expenditures after covering operating costs is also below 
the recommended rate of more than 15% or at least 12% for a financially healthy municipality.  

The operating revenue is generally used to the operating expenditures, but when it exceeds 
them, the excess can be used for capital investment projects. The operating expenditures include all 
operating and labour costs, but are not directly related to municipality's development. Therefore, 
they should decrease at the expense of capital expenditures. For Silistra Municipality they decrease 
from 94% to 84% of the total budget spending mainly due to the utilization of loans for the capital 
investment programme of the municipality.  

Table 5 
Main financial indicators of Silistra Municipality for the period 2010-2012, in BGN thousand  

Operating budget balance  472 3506 1967 

Disposable revenue  2214 4049 2267 
Loan-servicing expenses 1214 648 916 
Capital revenue  3243 7162 5585 
Disposable revenue for capital expenditures  4243 10563 6936 
Capital expenditure 4404 10470 8173 
Annual net cash flow 3272 8065 5676 
Cumulative cash flow 4404 10470 8173 
Outstanding debt 2395 713 1458 
Own revenue 7060 8392 8609 
 

The ratio of disposable revenue to capital expenditures declined from 50%, which is 
considered a fairly good level, to 39% in 2011 and 28% in 2012, which is unsatisfactory. A value 
above 70% would mean that the municipality covers most of its capital expenditures with its own 
revenue rather than loans. 

Table 6 
Financial indicators of the efficiency of Silistra Municipality for the period 2010-2012 

Indicator 2010 2011 2012 
Budget 

Own revenue/Total revenue 28% 8% 28% 

Disposable revenue /Total revenue 8,80% 13,50% 7,50% 

Operating revenue/Total revenue 95% 95% 93% 

Operating expenditures/Total expenditures 94% 84% 87% 

Disposable revenue/Capital expenditures 50% 39% 28% 

Capital expenditures/Total revenue 17% 35% 27% 

Capital expenditures/Own revenue 62% 125% 95% 
Debt 

Outstanding debt/ Total revenue 9,50% 2,40% 4,80% 
Debt servicing/Total expenditures 4,80% 2,20% 3% 

Disposable revenue /Debt servicing 182% 625% 247% 
Statutory limit of debt servicing expenditures 17% 8% 11% 

 

The ratio of capital expenditures to the total budget revenue shows whether the budget of the 
municipality can ensure its sustainable development. The fact that this ratio increased in 2011 
compared to 2010 is positive, but then it declined again to 27% in 2012. This ratio is good as well, 
provided that the expenditures are not covered with loans only and do not increase the overall 

Indicator 2010 2011 2012 
Total budget revenue/expenditures 25174 29956 30397 
Total operating revenue 24064 28578 28369 
Total operating expenditures 23592 25072 26402 
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indebtedness of the municipality, which is not the case. In this case the ratio of capital expenditures 
to own revenue is not considered healthy because although the ratio of capital expenditures should 
not be too low, it should not exceed by too much the own revenue as well. 

The analysis of the indebtedness of the municipality results in important conclusions as well. 
The amount of outstanding debt is acceptable, but it does not include the accounts payable to 
external contractors, which gradually increase during the period.  

The ratio of the disposable revenue to debt servicing expenditures must be above 250% for 
the municipality to be sure that it can repay its loans. However, such value was achieved only in 
2011. The statutory limit (15% of the total revenue) on the maximum amount of debt servicing 
expenditures was also exceeded only in 2010.  Note that besides loans, the municipality has 
outstanding debt to some of its contractors, which further deteriorates its financial position. This 
problem can be solved only through strict adherence to procedures for incurring liabilities and 
spending provided for by the financial management and control system.  

The review of the reports from the functional analysis of several administrations performed 
in the period 2008-2013 leads to the conclusion that the efficiency of the municipal administrations 
was assesses using mostly some of the traditional financial indicators included in their financial 
statements. The monitoring reports on the implementation of the municipal development plans also 
include information on the results achieved in terms of the priorities and measures set out in these 
plans as well as the financial resources spent. However, these reports provide only a general 
assessment of the achievements of these administrations and are not sufficient for a detailed 
analysis of their efficiency.  

The state administration structures should establish systems of specific indicators to report 
not only their overall progress towards the achievement of their objectives set in various strategic 
planning and programming documents but also the results achieved by each of their structural units. 
Since most administrative units do not perform cost accounting analyses for the services they 
provide against certain fees or payment, a comprehensive system of efficiency indicators is very 
difficult to compile. This contradicts the provisions of Art. 7, Paragraph 1 of the Local Taxes and 
Fees Act, which states that "local fees are determined on the basis of the necessary technical and 
administrative expenses related to the provision of the service."20 Thus in practice the fees and the 
prices of these public services often do not correspond to the expenses related to their provision at 
the expense of either the budget or the people these services are provided to. 

The above findings about the relevance, management style, effectiveness, and efficiency of 
some structures of the state administration in Bulgaria based on reports on functional analyses and 
research conducted by the author lead to the following conclusions regarding the prevailing 
weaknesses, whose elimination will contribute to the modernization of these structures: 

o The internal regulations of many administrations have to be unified, updated and 
amended, including updates of their statutory regulations, some ordinances and other documents; 

o The descriptions of the functional characteristics of the administrative departments 
are either poorly structured or are missing altogether; 

o The coordination and subordination between the administrative units should become 
a continuous process; 

o Some internal regulations (e.g. risk management systems, codes of ethics, financial 
control systems, career development plans, etc) remain only on paper;  

o There are no clear descriptions of the planning functions of the administrations and 
the responsibilities of their structural units regarding the development and implementation of 
strategies, plans, programmes and projects; 

o There are no clear definitions or publications regarding the vision, mission, strategic 
goals and operational objectives of the administrations and their structural units. Instead, the 
administrations refer to those included in the municipal development plans; 

o The administrations have not implemented systems for monitoring of the 

                                                 
20Local Taxes and Fees Act, prom. SG No.117/10.12.1997, last amend. SG No.101/22.11.2013. 
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implementation of their plans based on adequate, quantitative indicators and deadlines. The 
assessment of their effectiveness is limited to monitoring several key financial indicators rather than 
comparison of the set goals and the achieved results; 

o The strategic goals do not correspond exactly to the adopted plans and the latter are 
not updated regularly upon the occurrence of changes in the external environment; 

o The relationships between the budget and the adopted plans and programmes are not 
clearly defined; 

o Most administrations have not implemented systems for assessment of their 
efficiency in terms of the amount of financial resources, materials, labour and time used for the 
achievement of their results as well as do not perform cost analyses of their services in order to 
determine their prices; 

o More efforts should be made to improve the management style, the motivation and 
the commitment of the staff to achieve better results with less administrative effort and financial 
resources. 

A thorough analysis of the state administration should include not only analyses of its 
relevance, management style, effectiveness and efficiency but also a detailed review of all 
administrative processes, the information and communicative support of these processes, the 
administrative capacity of its staff as well as the level of satisfaction of the beneficiaries of 
administrative services. All these factors have a direct effect on the achievement of the strategic 
goals and objectives, including those related to the sustainable development of the state 
administration.  
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ГЛАВА 4.3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ 
РОЗВИТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 
 

Траєкторія і швидкість економічних процесів, зміни, що відбуваються у зовнішньому 
середовищі, закономірно викликають необхідність розробки адекватних інструментів і 
методів організації ефективного управління підприємством, які забезпечують його стійкий 
розвиток. Чим інтенсивніше проявляється вплив зовнішнього середовища, тим більшої 
актуальності набуває проблема розробки дієвої системи забезпечення стійкості розвитку 
торговельного підприємства. 

Проведений аналіз економічної літератури показав, що питання формування системи 
управління стійким розвитком підприємств висвітлено в працях багатьох вітчизняних та 
закордонних учених: Акімова Т.А., Ансоффа І., Блехена Ю., Бандурина А.В., Валдайцева 
С.В., Владимирова М.П., Грачова М.В., Ільєнкова С.Д., Кемпбелла Е., Ламбена Ж.-Ж., 
Портера М., Стажкова М.М., Стрікленда А.Дж., Слезингера Г.Е., Томпсона А., 
Фатхудінова Р.А, Фрідмена М., Хедоурі Ф., Хайєка Ф., Шумпетера Й. та інших. Віддаючи 
належне проведеним науковим дослідженням, слід відмітити наявність суперечливих 
підходів як до тлумачення змісту самої системи управління стійким розвитком підприємства, 
так і відсутність єдиного погляду щодо основних елементів даної системи. Це значно 
ускладнює процес розробки сучасної концепції стійкого розвитку торговельного 
підприємства, яка б була здатна забезпечити динамічний його розвиток в умовах 
нестабільного зовнішнього і внутрішнього середовища.Таким чином, сучасні умови 
функціонування обумовлюють необхідність дослідження аспектів, пов’язаних з 
формуванням системи управління стійким розвитком підприємства. 

Проведене дослідження показало, що в цілому існує декілька підходів до сприйняття 
категорії «система управління» [1-4]: 

− сукупність елементів (підсистем), що взаємодіють між собою з метою досягнення 
цілей; 

− спосіб взаємодії між суб’єктом і об’єктом для досягнення цілей; 
− сукупність технічних і організаційних методів і заходів,  призначених для 

вирішення завдань управління; 
− керуюча (суб’єкт управління) та керована (об’єкт управління) системи, а також 

система зв’язків між ними; 
− складна система, спрямована на досягнення кінцевого результату; 
− сукупність взаємопов'язаних елементів, методів і механізмів, що діють в межах 

функціональних обов'язків. 
Спираючись на необхідність забезпечення відповідності сутності поняття «системи 

управління» самому поняттю «система», можна вважати доцільним її розгляд в якості 
сукупності елементів (підсистем), що взаємодіють між собою з метою досягнення цілей, а, 
наголошуючи на управлінні, – спосіб взаємодії між суб’єктом і об’єктом для досягнення 
цілей. Всі інші існуючі підходи входять в протиріччя з самим визначенням поняття 
«система», характеризують або нечітко виражений процес із відсутністю усіх ознак, які 
властиві системі, або взаємопов’язані властиві менеджменту функції управління.  

Узагальнюючи вище наведені позиції науковців підкреслимо, що будь-яка система 
управління повинна складатись з двох підсистем: суб’єкту та об’єкту управління, які, в свою 
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чергу, повинні бути пов’язаними єдністю мети. Під суб’єктом управління розуміють 
керуючий орган, який представляє собою сукупність тих органів і осіб, які здійснюють 
цілеспрямовану діяльність з врахуванням інформації про стан об'єкту управління та 
зовнішнього середовища. Під об’єктом управління розуміють керований об’єкт, на який 
спрямовані певні управлінські дії для надання йому конкретних форм розвитку (поведінки) з 
метою досягнення наміченого результату [4, с.51]. 

На основі визначення змісту та основних підсистем управління нами розроблена 
узагальнена схема системи управління підприємством (рис.1). 

 
Рис. 1. Узагальнена схема системи управління торговельним підприємством 
 

В умовах ринкової економіки перед будь-яким підприємством постає необхідність 
вирішення питань оперативного реагування на зміни та «виклики» зовнішнього середовища. 
Оперативність реагування підприємства на будь-які як внутрішні, так і зовнішні зміни 
залежить від мети управління за всіма стадіями життєвого циклу підприємства у вигляді так 
званої «петлі управління», яка містить сукупність функцій процесу управління: планування, 
організація, координація, регулювання, адміністрування, мотивація, контроль, облік, аналіз 
та ін.  

Сучасна система управління повинна бути простою та гнучкою. ЇЇ ефективність та 
якість визначається обґрунтованістю обраної методології вирішення проблем, в якій 
переважне місце належить підходам до управління. 

У сучасній економічній літературі сформована низка наукових підходів до управління 
соціально-економічною системою (підприємством), починаючи із класичних шкіл ХХ 
століття, де управління стійким розвитком підприємства не було виділено в окремий напрям, 
та, закінчуючи сучасними дослідженнями, де поняттю стійкий розвиток підприємства  в 
теорії та практиці управління відводять провідну роль. 

Одним з напрямів створення ефективної системи управління є застосування 
процесного підходу до управління стійким розвитком підприємства [5, с.41]. 
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Управління, відповідно до процесного підходу, являє собою мережу безпосередньо 
взаємопов'язаних бізнес-процесів, які спрямовані на реалізацію мети підприємства [6, с.110].  

Бізнес-процес – це сукупна послідовність дій з перетворення ресурсів, отриманих на 
вході, в кінцевий продукт, що має цінність для споживача, на виході [5, с.43].  

Управління стійким розвитком на засадах цього підходу реалізується через свідомо 
формалізовані процеси діяльності, а саме: основні (ОБП), управлінські (УБП) та 
забезпечуючи (ЗБП) бізнес-процеси, які представляють собою логічний, послідовний, 
взаємозалежний набір заходів для використання ресурсів і компетенції підприємства, що 
дають можливість створити ефективну систему управління з метою забезпечення стійкості 
розвитку підприємства у довгостроковій перспективі.  

Слід зазначити, що управління стійким розвитком підприємства на основі процесного 
підходу передбачає необхідність ідентифікації бізнес-процесів за його основними 
локальними складовими. Це дозволить керівникам та фахівцям торговельних підприємств 
здійснювати більш якісне управління результативністю всієї сукупності бізнес-процесів за 
кожною локальною складовою стійкого розвитку, інтегрувати та збалансувати часто 
розрізнені дії та спрямовувати їх на кінцевий результат. Таким чином, для побудови системи 
управління стійким розвитком торговельного підприємства постає необхідність виділення 
основних складових, які значним чином впливають на забезпечення результативності даної 
системи. 

Вивчення літературних джерел з питань виокремлення основних складових стійкого 
розвитку показало, що переважною групою вчених [7] виділяються загальноприйняті 
«Концепцією стійкого розвитку» [8] складові: економічна, екологічна, соціальна. 

Корчагина Е. В під час розробки моделі аналізу стійкого розвитку виділяє комерційну, 
виробничо-технічну, фінансову, організаційну, інноваційну, соціальну, організаційну, 
екологічну складові [9]. Функціональними складовими стійкого розвитку, за думкою 
Афанасьєвої О.В., є фінансова, техніко-технологічна, екологічна, інформаційна, силова 
(забезпечення безпеки), правова, кадрова [10]. Шандова Н.В. в якості основних елементів 
стійкості розвитку виділяє: виробничу, маркетингову, соціально-економічну та екологічну 
[11]. З метою обґрунтування індикаторів стійкого розвитку Орловська Ю.В. та Зайченко О.О. 
виділяють економічну, соціальну й інституційну складові [12]. 

Враховуючи необхідність забезпечення своєчасної стратегічної трансформації 
торговельного підприємства відповідно до швидко змінюваних умов бізнес-середовища, на 
наш погляд, система управління стійким розвитком повинна містити три локальні складові: 
економічну і соціальну (загальноприйняті), та, в контексті цільової спрямованості 
торговельного підприємства на забезпечення належного рівня конкурентоспроможності  
інноваційну складову.   

Виділення саме цих елементів обумовлено наступними міркуваннями. 
Економічна складова характеризує можливість підприємства відповідати за своїми 

фінансовими зобов’язаннями, укладеними договорами з постачальниками продукції, 
виконанням робіт, послуг, а також наявністю джерел для забезпечення прогресивного 
динамічного розвитку [13, с.56]. Управління економічною складовою повинно бути 
спрямовано на оптимізацію фінансових результатів та забезпечення фінансової стійкості 
підприємства, які є невід’ємними критеріями забезпечення стійкості розвитку торговельного 
підприємства у часі. 

Виділення соціальної складової обумовлено місцем та значенням персоналу в 
розробці та прийнятті управлінських рішень відносно спрямованості політики торговельного 
підприємства на забезпечення його стійкого розвитку. Саме персонал, його стабільність, 
кваліфікація та компетентність є вирішальним чинником у процесі управління стійким 
розвитком підприємства [13, с.56]. 

Доцільність виділення інноваційної складової обумовлено необхідністю застосування 
нових методів управління торговельним підприємством в конкурентних умовах 

http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=1431�
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господарювання. Активація інноваційної активності торговельних підприємств, на наш 
погляд, дозволить підвищити керованість системою стійкого розвитку підприємства. 

Враховуючи, що система управління стійким розвитком підприємства, як і будь-яка 
система, має певне цільове призначення, між елементами системи повинні бути встановлені 
певні зв’язки, які дозволять взаємодіяти для досягнення встановлених цілей системи. В 
контексті цього, кожна локальна складова стійкого розвитку підприємства повинна бути 
деталізована з метою визначення комплексу необхідних управлінських впливів за 
основними, забезпечуючими та управлінськими бізнес-процесами. Дана ідентифікація 
бізнес-процесів спрямована на забезпечення результативності системи управління стійким 
розвитком торговельного підприємства. Це можливо на основі проектування системи 
управління стійким розвитком торговельного підприємства (рис. 2) за наступними рівнями: 
оперативний рівень управління бізнес-процесами (здійснюється ідентифікація поточного 
стану стійкого розвитку), рівень тактичного управління (передбачає визначення відхилень та 
«вузьких місць» за кожною локальною складовою та факторів впливу), стратегічний рівень 
(охоплює розробку стратегічних траєкторій стійкого розвитку підприємства за кожною 
локальною складовою). 

 

 
Умовні позначення: 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Трирівнева архітектура системи управління стійким розвитком підприємства  
 

Слід зазначити, що побудована архітектура системи управління стійким розвитком 
торговельного підприємства сприяє досягненню стратегічних цілей підприємства на основі 
формалізації та управління бізнес-проце  сами та підпроцесами кожної складової, а 
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також враховує всі внутрішні аспекти діяльності, включаючи економічні, соціальні та 
інноваційні.  

Ефективне функціонування системи управління стійким розвитком торговельного 
підприємства базується на формуванні моделі її розвитку. 

Модель, як один із важливих інструментів наукового пізнання, відображає умовний 
спрощений образ конструйованого об’єкта відповідно до поставленої ним мети [8, с.35]. 

Розвиток торговельного підприємства як системи являє собою інтегральну 
характеристику стійкості його розвитку за всіма напрямами його діяльності [7, с.79]. При 
цьому кожний з напрямків може розглядатися як відносно відособлена підсистема, що має 
свої цілі і завдання, а також виконує певні загальні функції. Відповідно модель процесу 
управління стійким розвитком підприємства повинна охоплювати всі напрямки діяльності 
підприємства та забезпечувати досягнення встановлених цілей [14, с.29]. 

Жодна економічна модель не може дати абсолютно точне відображення реальності. 
Це стосується також і моделі «стійкого розвитку», розробка якої, навіть за наявності 
найсучаснішої та найпрогресивнішої на сьогодні концепції, не може вважатися успішною 
через відсутність відповідних систематизованих теоретичних знань. Недостатність 
теоретичних знань щодо економіки майбутнього обумовлена об’єктивними та суб’єктивними 
чинниками: неможливістю визначити матеріальні потреби майбутніх поколінь с точки зору 
сьогодення; не сформованістю єдиної світової економічної системи; відсутністю відповідних 
інституційних структур, які могли б регулювати світову економічну систему та впливати на 
динаміку та структуру економічного розвитку; невідповідністю існуючого рівня 
економічного мислення новому способу виробництву; відсутністю необхідних економічних 
знань щодо нового способу виробництва, законів функціонування глобальної економіки та 
сформованих наукових шкіл [14, с.35-36]. 

Тому, в умовах постійної зміни зовнішнього середовища, динамічності та ризику 
найбільш прийнятним є представлення моделі управління стійким розвитком з точки зору 
параметричного управління з використанням ітеративного процесу, що спрямований на 
попередження впливу зовнішніх дестабілізаційних факторів (рис. 3).  

 
*Умовні позначено наведено далі за текстом 
 

Рис. 3. Модель параметричного управління стійким розвитком підприємства на основі 
ітеративного процесу [розроблено автором] 
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складовими та зовнішніх дестабілізуючих факторів); стратегічний (визначення цільового 
стану та його корегування за наявності можливостей); процесний (корегує фази 
управлінського циклу). 

 

 
Рис. 4. Зміст системи управління стійким розвитком торговельного підприємства 
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act cycle). Виконання послідовності дій здійснюється на основі циклу PDCA  або циклу 
Шухарта-Демінга.  

Цикл РDСА у стандартах ISO серії 9000 описується як сукупність послідовно 
виконуваних фаз у межах кожного виду діяльності, що обумовлює можливість управління 
цією діяльністю через зворотній зв’язок. Основоположною ідеєю циклу PDCA є виконання 
послідовних ітерацій між діями з планування і контролю при реалізації певної діяльності 
(процесу) з метою її дискретного удосконалення за тими напрямками, які встановлює 
організація. Отже, повторювання циклу PDCA може наблизити до досягнення встановлених 
цілей (або ж до одержання інформації з обґрунтуванням необхідності виправданої зміни цих 
цілей) [15, с.12]. 

Таким чином, на основі проведених досліджень побудована система управління 
стійким розвитком підприємства, в якій визначено суб’єкт та об’єкт управління, а зміст 
процесного підходу до управління стійким розвитком полягає у вирішенні суб’єктом 
управління відповідного алгоритму дій за визначеними етапами (рис. 4). 

Відповідно до розробленої схеми, система управління стійким розвитком 
торговельного підприємства складається з трьох підсистем: підсистеми управління 
основними бізнес-процесами, підсистеми управління управлінськими та забезпечуючими 
бізнес-процесами. Зазначені підсистеми виділяються відповідно до кожної локальної 
складової стійкого розвитку (економічної, соціальної та інноваційної). У межах кожної з 
визначених підсистем проводиться аналіз стійкості розвитку та оцінка стану стійкого 
розвитку з метою загальної оцінки та збалансованості діючої системи стійкого розвитку.  

Таким чином, виходячи з результатів дослідження, використання процесного підходу 
до формування системи управління стійкого розвитку торговельного підприємства та її 
локальних елементів, дозволяє обґрунтовано підійти до процесу управління діяльністю 
підприємства, а використання ітеративного процесу надає можливість чітко структурували 
процес управління розвитком господарюючого суб’єкта на основі заздалегідь визначеної 
погодженості основних елементів циклу PDCA, що, в свою чергу, представляє діяльність 
торговельного підприємства як цілісну збалансовану систему. 
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Актуальность темы. Современные предприятия высокотехнологических отраслей 
промышленности создают не только готовую продукцию и услуги, но и генерируют 
обществу такие нематериальные продукты как новые знания и разработки, новые формы 
взаимодействия персонала внутри предприятия с внешней средой. Наиболее ярко эти 
процессы протекают на предприятиях космической отрасли, которые аккумулируют самые 
«качественные» трудовые, материальные ресурсы для создания необходимой продукции, 
улучшающей жизнь как отдельным гражданам так и всему обществу, нынешней 
цивилизации в целом. 

Вопросы социально-экономического развития предприятий космической отрасли 
Украины не достаточно проработаны с точки зрения изменения стратегических интересов 
предприятий, рынков, условий хозяйствования, социальной и экономической среды 
взаимодействия всех участников процесса создания космической продукции и услуг. 

Целью работы является теоретическое обоснование концепции механизма социально-
экономического развития предприятия космической отрасли как основы долгосрочной 
конкурентоспособности предприятия. 

Нестабильность социальных, экономических и политических процессов в Украине на 
протяжении всего периода своего развития лишний раз свидетельствует о несогласованности 
целей, направлений развития всего общества и его граждан, неэффективном 
государственном управлении, отсутствии понимания между руководством государства и 
представителями отдельных секторов экономики. Примером данного факта является 
состояние предприятий авиационной и космической отрасли Украины, которые на 
протяжении всего периода своего существования были мировыми лидерами 
аэрокосмического бизнеса, и по сути, выпускают качественную, инновационную продукцию 
между «качественно-конкурентными фирмами» («quality-сompetitive» firms [1]), и которая 
длительный период времени будет сохранять свою конкурентоспособность. 

Понятию «социально-экономического развития предприятия», его содержанию, 
формированию в разное время посвятили свои научные труды такие отечественные и 
зарубежные учёные, как Воронкова А.Е., Долишний М.И., Злупко С.И., Мамиланн Г., 
Мельник В.Г., Качмарик Я.Д., Севастьянов Р.В., Родионова И.О., Тимощук М.Р., Запасна 
Л.В., Тюха И.В., Надтока Т.Б., Амельницкая О.В. и др.  

Современная научная мысль выделяет следующие составляющие каркаса 
функциональной системной структуры социально-экономического устройства данной 
страны:  

- социум, который предоставляет экономике трудовые ресурсы и получает от неё 
потребительные блага, платит государству налоги, делегирует ему права управления и 
получает от него же права на безопасность и развитие; 
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- экономика, которая предоставляет социуму рабочие места, а бизнесу 
«инвестиционные места»; 

- бизнес, который предоставляет экономике финансовый и инвестиционный капитал, 
платит налоги; 

- государство, которое обеспечивает бизнесу условия безопасности и развития. 
Поэтому логичным является для предприятия на микроуровне построение своего 

механизма социально-экономического развития, который будет учитывать тенденции 
функциональных макросоставляющих данного общества, и реализовывать свои 
коммерческие  и гуманитарные цели. 

Для реализации поставленной задачи важным и логичным является раскрытие 
сущности понятий «развитие», «социально - экономическое развитие» на разных уровнях 
управления человеческого бытия. 

Наиболее передовые и успешные экономики мира сегодня позиционируют себя как 
информационное общество, являющееся новым этапом общественного развития. 
Технологическим основанием общества становятся не индустриальные, а информационные и 
телекоммуникационные технологии. Следовательно, развитые страны показывают 
увеличение доли творческой характеристики деятельности главной продуктивной силы 
общества -  человека. Именно творческий инновационный продукт становится главным 
средством повышения эффективности бизнеса и залогом его длительной 
конкурентоспособности. Для общества это означает создание новой качественной среды 
обитания человека (или новой реальности), реализующей новое качество отношений человек 
– общество – природа – Космос, характеризующейся повышением жизненного уровня 
населения, возможностью использования качественных продуктов и услуг, дальнейшее 
ментальное развитие общества. 

Изучая направления и механизмы развития человечества и форм его деятельности 
религия, философия, эзотерика и наука показывают в своих концепциях взаимопроникающее 
влияние духовных и материальных качеств человека и окружающей его среды. Так, Платон, 
в своём публичном учении о развитии Космоса и человека представляет концепцию Истины, 
Красоты и Добра. Учёный объяснял, что «осуществляя Добро, соответственно и 
справедливость, душа очищается. Она готовится познать Истину, - это первое и необходимое 
условие для её прогресса. Если расширить идею Красоты, она перейдет в Красоту духовную, 
в мир Ума, из которого вышли все вещи, которыми оживотворились все формы и который 
является и субстанцией, и органом Бога» [2, с. 322]. 

Российский учёный Г. Клейнер при трактовке характеристик деятельности 
современных предприятий в рамках минималистической, холистической и 
анималистической концепции развития предприятий поясняет сложившееся использование 
термина «душа» и «дух» предприятия. В анималистической концепции «дух» предприятия 
рассматривается как способность к познанию окружающей среды, а «душа» - как 
способность к самопознанию и развитию корпоративной культуры. Учёный подчёркивает, 
что большая доля анималистических, «высокоодушевлённых» субъектов в экономике 
придаёт высокую степень социальной ответственности предприятий и определяет высокое 
качество продукции, и соответственно, доминирующую конкуренцию в этой сфере; высокая 
степень корпоративной культуры позволяет стимулировать интеллектуальную активность 
работников, их продвижения по служебной лестнице и в итоге приводит к повышению доли 
инновационной составляющей экономики Согласно анималистической концепции 
предприятие - это целостная система, имеющая в высокой степени неповторимое духовное 
начало, придающая функционированию предприятия активность, целенаправленность и 
стремление к гармоничному развитию [3].  

Выдающийся учёный и общественный деятель В.И. Вернадский в своих трудах 
доказал, как в результате человеческой деятельности изменяется биосфера и переходит в 
новое состояние - ноосферу (сферу ума). Следовательно, ноосфера - это геологическая 
оболочка планеты Земля, которая развивается под контролем Ума, человеческой 
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деятельности. В соответствии с закономерностями ноосферы должна быть построена 
социальная и государственная жизнь, движущими силами которой станут научное 
творчество и инновации. 

Современные учёные Майер Д.М., Раух Д.Е., Филипенко А. в своей работе [4, с. 17] 
отмечают, что важной чертой экономики развития является не только «колличественное 
наращивание производства, рост ВВП, но и качественно усовершенствуются как 
материально – вещественные элементы экономической системы, так и соответствующие 
хозяйственные формы и социальные отношения». Колличественное изменение 
экономических показателей идет параллельно с изменением качественных показателей: 
изменением форм собственности, совокупности рынков и соответствующих институтов, 
усовершенствованием человеческого капитала, ростом конкуренции как на внутреннем так и 
на внешнем рынке. 

Тенденции макроэкономики по закону аналогии будут иметь своё реальное отражение 
в деятельности предприятий как основы организованной деятельности индивидуумов, 
реализующих свои знания и умения. Следовательно механизм социально – экономического 
развития высокотехнологичеких предприятий космической отрасли должен отображать 
взаимосвязь колличественных и качественных изменений, которые происходят на входе, в 
середине и на выходе предприятия, как системы.  

Проблема развития предприятия исследуется в работах как отечественных так и 
зарубежных учёных, а именно: Афанасьева Н.В., Богатырёва И.А., Василенко В.А., Гвишиани 
Д.М., Кононенко И.В., Короткова Э.М., Кулагина Ю.И., Масленниковой Н.П., Маслеченкова 
Ю.С., Пакрухина А.П., Пономаренко В.С., Раевневой Е.В., Тридида А.Н., Кизима Н.А., 
Пушкаря А.И., Тодаро М.П., Фролова И.Т. и др. 

Н.И. Непогодина, осуществив анализ современных научных взглядов на сущность 
понятия «развитие» показала, что основное внимание в современных научных работах 
уделяется трём взаимосвязанным процессам: изменениям, росту, улучшению [5]. Развитие 
как процесс изменений на микроуровне проявляется в виде изменений стиля и методов 
управления, организационном проектирование. Развитие как процесс роста характеризуется 
увеличением количественных параметров объекта. 

Таблица 1 
Категория «развитие» и её существенные характеристики 

Уровень трактовки категории «развитие» 
Существенные характеристики категории 
«развитие» 

Философский 
- два пути (вверх и вниз); 
- везде и всегда. 

Макроуровень (страна) 

- осознанная жизнь; 
- духовная свобода; 
- наличие выбора; 
- подъём; 
- генерация мировых знаний; 
- победа Единства; 
- проявление воли; 
- центрирование и уравновешивание; 
-рассчитаться с долгами; 
- час победы; 
- спасение планеты как места обитания 
человечества. 

Микроуровень (предприятие) 

- быть всегда на шаг, опережая время; 
- человек – это ключ социально-экономической 
системы; 
- идеальное завершение на уровне мысли; 
- раздвижение рамок материи; 
- спасение планеты (например, новые энерго и 
ресурсосберегающие материалы и технологии, и т.п.) 
. 
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Развитие как улучшение рассматривается в большей степени в социальном аспекте, на 
микроуровне – это утверждение политики равных возможностей для всех участников 
предпринимательской среды, что способствует усилению их лояльности, повышению уровня 
сплочённости, мотивирует для реализации собственных возможностей и т. д. Подводя итог, 
автор подчёркивает «взаимообусловленность процессов изменений, роста и улучшения в 
социально – экономических системах, что может быть объяснено с позиций реализации 
принятых ними целевых установок».  

Поскольку категория развития является достаточно многогранной, как на 
философском, общенаучном уровне так и в сфере экономики, то представляется 
необходимым систематизация ключевых характеристик этого термина на разных уровнях 
(табл 1.) в авторской разработке. 

Развитие предприятия космической отрасли в современном мире должно быть 
направлено не только на его расширение (состав и структура), сферу влияния, отклик на 
социальные и экологические запросы индивидуумов по улучшению собственной среды 
обитания, не причинения вреда всему сущему, но и на достижение конкурентоспособной 
стратегической позиции. 

Так, бизнес модель аэрокосмической компании Lockheed Martin «стимулирует и 
ускоряет последний тип изменения - тип, который позволяет компании создавать свою 
судьбу и гарантировать, что она будет продолжать процветать перед лицом новых 
конкурентных задач». Несмотря на то, что чистые продажи в компании уменьшились (в млн.. 
дол.: 2013 г. – 45,358, 2012 г. – 47,182, 2011 г. – 46,499), консолидированная прибыль от 
обычной деятельности увеличилась (в млн.. дол.: 2013 г. – 5,752, 2012 г. – 5,583, 2011 г. – 
5,281), и увеличились наличные дивиденды на одну акцию (в млн.. дол.: 2013 г. – 4,78, 2012 
г. – 4,15, 2011 г. – 3,28). При этом компания Lockheed Martin инвестирует более 25 млн. дол. 
по всему миру в неприбыльные организации, фокусируясь на образовании в сфере науки, 
технологии, инженерии и математики (STEM), военные/ветеранские дела. В дополнение, 
сотрудники жертвуют 20 млн. дол. ежегодно в различные организации через рабочие места – 
давая компаниям и волонтёрам в среднем 1 млн. часов каждый год Результативность работы 
компании, например, может быть оценена через требования к её лидерам. Эффективное 
лидерство в Lockheed Martin - это не только получение результатов. Это получение 
результатов правильным путём. Ожидается, что лидеры содействуют этическому поведению, 
поддерживают разнообразие и принимают решения, которые защищают здоровье и 
безопасность сотрудников также как и окружающую среду. Устойчивость компания 
реализует через ускорение инноваций, целостность и безопасность, которые сохраняют 
окружающую среду, усиливают сообщества и стимулируют ответственное развитие. 
Ценности, которые определяют корпоративную культуру – «делай всё правильно», 
«исполняй в совершенстве» - поддерживают обязательство компании об устойчивости [6]. 

Сегодня предприятия космической отрасли отличаются своим разнообразием, как по 
количественным признакам, так и по качественным. Главным отличительным качественным 
признаком является форма собственности. Собственники современных предприятий 
космической отрасли вкладывают свои ресурсы в создание и развитие предприятий, при 
этом чётко выделяя собственные социально-экономические цели, формируя миссию 
предприятия. Данные категории реализуются в социально-экономическом механизме 
предприятия и позволяют предприятию иметь более сплочённый, воодушевлённый, 
убеждённый в своей правоте персонал, а также обеспечивают  лояльность и 
интегрированность в локальном и глобальном обществе. 

Предприятия космической отрасли Украины на протяжении ХХ-ХХI вв., создавая 
высокотехнологическую продукцию и услуги фактически реализовали программу «Мы 
видим то, что невидимо», проявляя такие качества как: движение вперёд на основе 
утверждения (но не отрицания); создание техники и технологии соединения (идентификация, 
распознавание, управление, оценка) видимого и невидимого; очищение сознания 
(ментальное развитие и понимание ответственности); возможность догнать упущенное через 
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ускорение инновационных процессов; красота (высокое качество, изящное решение, 
синхронизация, творческий разум) как проявление любви, мудрости, воли; умение управлять 
собой несмотря ни на что.  

Севастьянов Р.В. и Радионова И.О., уточняют понятие социально-экономического 
развития «как способность быстрого реагирования и противодействия внутренним и 
внешним факторам изменений для обеспечения долгосрочного функционирования и 
получения социального, экономического и экологического эффектов» [7]. 

Долишний М.И. и Злупко С.И. обосновывают «социально-экономическое развитие как 
способность работников предприятия познавать и создавать возможности, интегрируя в 
пространстве и времени  процессы трансформации  всех видов ресурсов для производства 
материальных благ и услуг, единство возможностей и процессы их реализации» [7]. 

Макмилан Г. выделяет «социально-экономическое развитие как способность системы 
поддерживать определённые темпы движения и удерживать равновесие при внешних 
возмущениях» [7]. 

Тимощук М.Р. приходит к выводу, что социально-экономическое развитие – это 
«способность обеспечивать долгосрочное функционирование и достижение стратегических 
целей на основе использования системы существующих ресурсов» [7]. 

В своей работе [8] Тюха И. В., изучая сущность и видовые проявления социально-
экономического развития предприятия пришла к выводу, что это  «необоротное, 
направленное, закономерное изменение экономического положения и социальной 
инфраструктуры хозяйствующего субъекта, в результате которой организация переходит к 
принципиально новому качественному состоянию». 

Построение механизма, раскрытие его сущности означает создание «системы, 
устройства, определяющего порядок какого-либо вида деятельности» [9], поэтому 
построение механизма социально-экономического развития предприятия (СЭР) космической 
отрасли предполагает выделение его составляющих, описание взаимосвязей, целей и 
результатов деятельности. 

В 70-е гг. ХХ в. в Давосе (Швейцария), на I Международном конгрессе 
предпринимателей и менеджеров была подписана Декларация, объявлявшая социальную 
ответственность бизнеса перед обществом приоритетом экономической политики. Этот факт 
свидетельствует о взаимосвязи и взаимодействии социального развития (целей, задач, 
инструментов, организационных составляющих, результатов) и экономического развития 
через механизм социально-экономического развития с организационно-экономическим 
механизмом (ОЕМ) управления конкурентоспособностью предприятия, представленный 
автором в работе [10]. На рис. 1 представлено данное взаимодействие. 

Анализ научных работ и практической деятельности предприятий космической 
отрасли позволил автору выделить цели и результаты, которые реализует механизм СЭР 
предприятия космической отрасли (табл. 2). 

Таблица 2 
Цели и результаты СЭР предприятия космической отрасли 

Механизм СЭР предприятия космической отрасли 
Цели (существенные характеристики) Результаты (существенные характеристики) 
- единство как основа силы; 
- великие результаты на основе мысленных процессов; 
- возможность участия в грандиозной игре сознания 
на планете Земля; 
- нахождение себя и своего места, обретение точки 
опоры в себе; 
- труд – это любовь, которая видима. 

- пробуждение разума большого количества людей 
(народов); 
- жизнь – как основа выбора; 
- жизнь без страха; 
- люди – победители; 
- усовершенствование своего духовного мира и 
окружающих; 
- вселенский баланс. 

 

Поэтому, под механизмом социально-экономического развития предприятий (СЭР) 
космической отрасли предлагаю понимать идеальное соединение, путь внутреннего поиска, 
реализующий труд человека, его творческую деятельность, измененяющюю сознание людей 
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при помощи знаний и позволяющий сохранять спокойствие в динамичной среде приобретая 
силу. 

Суммируя всё вышесказанное можно сказать, что социально-экономический 
механизм предприятия, в целом, предполагает сознательное влияние субъекта управления на 
объекты, процессы и участников экономической деятельности с целью выполнения 
хозяйственной деятельности, направленной на достижение желаемых результатов, 
обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, развитие ментальных процессов, создание 
лояльной, дружественной среды, позволяющей людям, как внутри предприятия, так и за его 
пределами реализовать свою жизненную миссию и способствовать балансу на более 
высоком уровне. 

Данная схема взаимодействия позволит предприятию космической отрасли создать 
гармоничную систему управления, обеспечивая координацию интересов социума, 
государства, бизнеса и самой экономики.  

Для целей управления, удобства контроля, планирования, оценки и анализа, считаю 
целесообразным осуществление механизма социально-экономического развития 
предприятия через конкретные программы. 

 
Рис. 1. Взаимодействие ОЕМ управления конкурентоспособностью и механизма СЭР 

предприятия космической отрасли 
 

В современном мире существует большое количество различных предприятий, 
предлагающих свои разработки и проекты. Однако, не все они успешны, и не на все проекты 
выделяются деньги. Представленная концепция механизма социально – экономического 
развития предприятия космической отрасли является, во-первых, условием создания 
гармоничной системы управления предприятием, во-вторых - решением обеспечения его 
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конкурентоспособности в современном динамичном мире, в-третьих – способствует тому, 
что предприятие отвечает требованиям человечества. 

Литература: 
1. Storper M. The Regional World: The Territorial Development in Global Economy / M. Storper. N.Y.; Guilford 

Press, 1997. – 338 p. 
2. Едуард Шюре Великие посвященные. Очерк эзотеризма религий / Едуард Шюре; [пер. с франц. Е. 

Писаревой]. – М: Книга – Принтшоп, 1990. – 420 с 
3. Клейнер Г. Предприятие как фактор институциональной стабильности [Электронный ресурс]/ Г. 

Клейнер. - Режим доступа:  http://www.kleiner.ru.   
4. http://www.kleiner.ru/arpab/predpr.html. . 
5. Майер Джеральд М., Раух Джемс Е., Філіпенко Антон Основні проблеми економіки розвитку. – К.: 

Либідь, 2003. – 688 с. 
6. Розвиток підприємства як соціально – економічна система в умовах конкурентоспроможності в Україні 

/ Н.І. Непогодіна// Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 116/2011. Серія: Економіка і фінанси. - 2011. - С. 
121 – 125. 

7. Сайт компании Lockheed Martin Corporate Governance [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
http://www.lockheedmartin.com. - Назва з екрана.  

8. Севастьянов Р.В. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств у сучасних умовах 
господарювання [Электронный ресурс] / Р.В. Севастьянов, І.О. Родіонова. - Режим доступа: 
http://www.zgia.zp.ua. 

9. Тюха І. В. Соціально-економічний розвиток підприємства: сутність та видові прояви [Электронный 
ресурс] / І. В. Тюха. - Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1195 

10. Механізм (значення) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://uk.wikipedia.org/wiki. 
11. Джур О.Є. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств 

космічної галузі /О. Є. Джур // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного 
університету. Серія: Економічні науки»: Випуск 32: у трьох частинах. – ЧДТУ. – 2012. – Частина І. – 
С.80 – 86.  

 

ГЛАВА 4.5. METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY  
OF WASTEWATER TREATMENT ENTERPRISES 

 

Dychko A.O. 
PhD, Assoc. Prof. 

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 
 

Municipal wastewater treatment (MWWT) systems even before the independence of 
Ukraine entered a period of continuous crisis, which is caused by both physical depreciation of 
technical equipment, underdeveloped technologies, social and economic problems. Efforts to 
reform the industry has not yet given the expected effects mainly because the program reform is not 
based on a systems approach that would take into account integral technical, economic and social 
issues and environmental issues, densely interconnected and influence each other. MWWT system 
is the complex system, which is influenced by both internal (technical, social, economic and 
environmental) and external (social and political conflicts, global environmental problems, external 
debt, structural limitations) factors. Therefore, it is important to consider in the context of complex 
systems that can be developed. 

Today, the methods of analysis of complex systems are widely used, mainly on technical, 
environmental and economic systems [2]. Moreover it comes to systems that are described or based 
on deterministic functions, or using methods of mathematical statistics. MWWT as a complex 
system includes components of technical, social, environmental and economic systems, which 
usually difficult to formalize and are described at level of linguistic terms (concepts) for the most 
part. 

Using results of observations and analogies suggests that the structures and functioning of 
MWWT system demonstrate broadly self-similarity: cleaning water from pollution both in vivo and 
in various wastewater treatment plants takes place at the same principles and differs only in 
purification productivity and treatment quality that systems are more or less equally included in a 
wide range of spatial, temporal and quantitative scales (scales), indicating the presence of a certain 
symmetry scales. In other words, these purification processes like filtration, gravitational 
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sedimentation, adsorption, chemical and biological treatment, sublimation, dissolution, disinfection 
(eg UV radiation) etc. typical as for small natural whether artificial treatment facilities and modern 
complex system as a whole. In this case, the research of similar systems can use fractal analysis 
methods and elements of chaos theory [2-4]. Analysis complex system of MWWT must adhere to 
basic principles: 

 Simplification (to reasonable limits) of processes and structures for their adequate 
understanding; 

 Their consideration at dynamics and for perspective; 
 Taking into account the possibility of ambiguity and unpredictability; 
 Understanding of system as a hierarchical structure that is able to adaptation and 

development. 
For the formation of adaptive cycle of development (model of system) must be considered 

the three main characteristics: 
 Inherent potential of the system, which includes the necessary changes in case of need 

(resource); 
 Internal control (connectedness) of the system, ie the degree connectedness between 

internal processes and controlled variables (a measure that reflects the degree of flexibility or 
rigidity of control sensitivity or insensitivity to disturbances); 

 Adaptability, resilience of the system (a measure of vulnerability relatively to 
unexpected or unpredictable stress). 

While resource increases at the same time with the growth of connectedness it can be 
considered that the model is functioning adequately. Upon reaching the "saturation", ie after the 
process will almost without increment of resource system may for a long time to perform its 
functions as conservative feedback system controlling only resource, rather a sign of its increment.  
If in a certain point of trajectory it appears that resource increment is negative, ie efficiency of 
system decreases, it becomes a signal of need for local innovation cycle with one subsystem, where 
efficiency is the lowest. This cycle causes a need to resource consumption for reorganization and 
adaptation, after which system can reach a higher level in terms of both resources and connectivity. 
Such local cycles may occur from time to time and the cost of their implementation can be 
considered as an expense for depreciation. Their realization will lead to more effective and long 
normal operation of the system.  

Consideration of MWWT system and its components as fractal structures functioning in the 
background of "chaos", allows, on the one hand, to understand the processes and relationships, and 
on the other - to identify limiting the limits within which these processes and relationships may 
exist [5]. 

Violation of biological wastewater treatment process is considered from the standpoint of 
one- or multiple factor analysis. It is emphasized on the causes of low efficiency of process, or in 
terms of design decisions, or physical parameters (temperature, speed of strait, construction etc.) or 
chemical parameters (concentration of certain substances), or biological characteristics of activated 
sludge. 

Thus, the methods of improving the efficiency of wastewater treatment plants consider only 
one or two factors that affect the cleaning process. Methods of decision making on possible 
intensification of introduced technologies that take into account the system of process factors are 
absent. 

Management of MWWT enterprise when implementing methods of technologies 
intensification are associated with the following difficulties: 

- It should be considered a lot of parameters that characterize the process; 
- There is no analytical relationship between the parameters of the process and reason of 

decrease the efficiency of the process. Determining this dependence is complicated by the large 
number of parameters of diversity and their characteristics:  it can be quantitative characteristics 
(concentration of pollutants, sewage strait rate, etc.), quality (hydrobiological characteristics of 
activated sludge), binary (presence of certain (toxic to microorganisms sludge) pollutants - is 
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present / is absent), etc.; 
- There are no database parameters of wastewater treatment plants with verifiable 

information on the causes of reduction of the efficiency of treatment and database of features of 
intensification of wastewater treatment processes, which can identify the treatment process. 

Effective management of enterprise of water treatment associated with problems of decision 
making on the implementation of technologies, which improve the quality of treatment. 
Methodology of decision making on the abovementioned problems can be developed on base of 
Bayesian approach, logic programming, decision trees, the nearest neighbor methods, and the use of 
fuzzy logic. 

The use of comparative data analysis of "nearest neighbors" will provide not only clarifying 
the features of wastewater, but also will help to identify the true causes of changes in parameters 
and their mutual influence. To verify the features of the wastewater it should be considered the raw 
data on which the annual averaging was done in order to identify the behavior of "nearest 
neighbors" and the correlation between different parameters of water. 

Information about the current quality of wastewater is not clear, because only separate 
samples of income water are analyzed. At the same time separate probes analysis needs enough 
long time to implement, that effects on obtained information reliability. Moreover, there are no 
enough reliable monitoring data at stations of MWWT. All these demonstrate ineffectiveness of 
determinated methods of analysis.  

Methods of fuzzy theory and theory of abilities use instead of determinate functions, which 
connect between themselves input data, variables, outside factors and parameters with outputs, 
functions of belonging etc. Theory of fuzzy sets may be used for estimation of effectiveness of 
MWWT intensification methods and for developing heuristics, which would improve the use of 
rational method of increase of treatment facilities effectiveness with simultaneous capitals 
minimizing and maximizing of environment safety. 

Thus decision making about implementation of additional procedures of increase of 
effectiveness of pollutants biotransformation in wastewater demands expert estimation of belonging 
functions of separate linguistic variables with taking into account such data as daily and average 
(monthly, yearly): speed of productivity of wastewater treatment in equipment taking into account 
the amount of income wastewaters and their quality; active sludge characteristics. 

Hierarhy principle of the main parameters allows to take off so named “curse of 
dimensionality”, connected with difficulty of development of system at in- and output with great 
amount of state parameters. It’s connected with people’s ability to remember operatively 
simultaneously up to 7±2 characteristics. That’s why it’s desirable to develop hierarchy 
classification of parameters of state with conclusion tree build, which will determine system of 
input one-by-one parameters of less size.  

Hierarchy principle allows to take into account a lot of parameters of state of system and 
new states that appear later. At the same time the rules become easier and their amount is decrease 
by this principle.  

According to the principle of three variants estimation of parameters of state the observed 
parameter (active sludge, treatment equipment etc.) is estimated by one of the variants: quantities 
data, linguistic characteristics or by thermometer principle. Parameter is estimated by possibility of 
quantities estimation of parameter of state and presence of instrumental facilities of measuring.  

To project the intellectual part of management system of MWWT quality it’s necessary to 
know: range of possible causes of process effectiveness decrease; tree of fuzzy conclusion; base of 
fuzzy rules IF {…},THEN {…}; educating choosing. 

Decrease of quality of MWWT is a result of troubles of biochemical processes in treatment 
equipment. Reasons of decrease of effectiveness of treatment equipment functioning may be 
classified by certain way. Such classification should be maximally deep for the earliest stages of 
determination of mistakes of treatment equipment functioning while operating visual information or 
obtained not always exact express-determinations. Necessary reliability of analysis of process 
effectiveness reduce may be obtained by detailed laboratory measuring and calculations. 
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Determination of class of reasons at the earliest stages of diagnostics allows to deal with certain 
problem more detail decreasing time and forces for determination of reason of treatment quality 
decrease. 

The algorithm of management at MWWT enterprises includes the next (Fig. 1): 

 
Fig. 1. Block diagram of algorithm of MWWT bottleneck management 
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features will characterize it, what is the cost of a system, who will exploit it and who will benefit 
from the operation of the system, what is the value of these expected results? This requires the 
selection of the parameter for  evaluation  of the effectiveness of implementation. It may be 
capacity, performance, special product characteristics (sustainability etc.) or more universal 
indicator - "effectiveness/cost". 

Step 2. Identification of bottlenecks of system that is proposed, as such, for example, 
indicators as productivity, are determined by their bottlenecks. Chain may always have a weak link, 
so all attention should be paid to "strengthening" of the link. To identify bottleneck following 
situations may be signs of it: 

 Maximum load level, although this is not always a sign of a bottleneck on which the 
problem could be found (sometimes even system are optimizing on the basis of the maximum load 
of all resources). Availability of nodes which receive flows of information, materials, finished 
goods, vehicles and so on. 

 The presence of downtimes of equipment, subsystems, vehicles, etc. in a locked 
technological process. 

If there are obvious signs of one or more bottlenecks, it indicates that the system designers 
should look at the system through the eyes of those who will use it and should make some 
adjustments to documentation. 

Step 3. Analysis of bottleneck: if productivity or capacity of the system is determined by the 
capacity of bottleneck, it’s necessary; above all, to increase its performance; if it is a downtime of 
the bottleneck, it’s necessary to analise their causes and to remove or minimize them. The next 
should be realized for that: 

 Remove any nonessential additional work (operations) which may be translated into 
other parts of the system. 

 Eliminate or limit interruptions. Eliminate obstacles. 
 Insure the bottleneck work in a stable mode.  
 Ensure the use of quality materials and capital goods. 
 Ensure prioritization of tasks for the bottleneck that it will always service  the highest 

priority tasks. 
 Provide with sufficient information the developers about the necessary improvement of 

the system, and the head of the development team must accept, classify and prioritize requests and 
messages, and fixing of errors needs in case of the next mistakes be activated to provide a good 
balance between the activities of developers working on the next iteration (improvement of the 
system on the basis of comments received earlier), and a sense of duty system problems. It should 
be understood that it is impossible to estrange the developers from such useful information as 
customer requirements, system performance changes (replacement) of equipment or process units, 
user reviews. 

It is necessary to start from the analysis of bottlenecks because this step of improvement of 
the system is relatively easy: it does not require much funds or investments and requires only one 
resource. 

Step 4. Submission of every other solution to the problem of bottleneck. All the resources 
which are not, by definition, the bottleneck resources, should be considered as a reserve, that in case 
of necessity can be directed to support bottleneck. Submission can be done as follows: 

 Movement of less meaningful work of bottleneck on other parts of system.  
 All parts of the system should work in accordance with the bottleneck mode: no faster 

or slower to avoid overloading the bottleneck in the future. 
 Buffer of works at entrance of bottleneck must always be more or less full. 
 At the exit of botlleneck there should be a buffer to ensure stable operation of the 

system in case of variations at the output of bottleneck. 
 All parts of the system must apply for bottleneck entry quality only (certified) signals, 

goods, raw materials and so on. 
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 Special development team should be completely subordinated to solve problems in the 
bottleneck that arise: in case of any questions, demands, problems connected with the performance 
or latency, an urgent need to focus on these issues. 

 A customer should participate in testing a system to promptly inform developers about 
their suggestions and comments to improve the system. 

 A customer's on-site supervisor and a special development team should prepare a new 
iteration of improvements with the aim to hold always a special team the developers in the "form". 

Thus subordination - is the easy process: it does not require much funds or investments and 
requires little resources, especially those that directly interact with bottleneck. But there is also one 
aspect of submission: while the bottleneck resources should be fully used, other resources should 
have reserve of time to support bottleneck in the case of variations at its output. 

Step 5. "Expansion" of bottleneck. This step most managers intuitively make first: an 
increasing number of workers, machinery, equipment, and training and control procedures. But this 
step should be done when most of the "free" improving procedures introduced in the previous steps, 
implemented. It was then they apply to the following measures: 

 Increase number and quality of performers working in parallel; 
 Implementation of different methods of training and more careful control of the 

personnel and equipment; 
 Use of improved means and methods of production, more high-speed machinery, more 

efficient methods and tools for information processing, etc.; 
 Implementation of more efficient technologies. 
"Expansion" of bottleneck in contrast to the first steps require significant investment. In 

addition, the introduction of improvements at this stage is dangerous, because most of these 
"improvements" require some time to get results and, under certain conditions, on the initial stage 
of "improvement" may even lead to negative results before it gives the desired "improvement". For 
example, increasing the number of performer’s speed of work may be reduced while new 
performers will not take the experience and will be not in the rhythm of coordinated team. 

Step 6. Return to Step 1, ie the next iteration of all of the above procedures. When we take a 
step to improve and get a positive result, we start all things from the beginning. The team gathered 
to solve the bottleneck problem, better and faster repeats the procedure of bottleneck "expansion" 
and provides more information for system developers. This happens (should happen) while 
implementing new systems. But in case of optimization of existing systems or upgrading above 
steps are valid: 

 The main purpose of of optimization whether upgrading and risks associated with their 
implementation are determined; 

 Bottlenecks of the current system are identified and analyzed, each of which is 
characterized by a general contribution to the deterioration of the system, means for its removal, the 
time needed to implement the removal, effects on other parts of the system, the impact on the future 
development of the system and so on and priority; 

 All decisions that are not directly related to the bottleneck are subject to solve the 
bottleneck problem. 

MWWT effectively management should be based on developed methodic of decision 
making about implementation of methods of treatment quality increase. Use of comparing analysis 
of data of “nearest neighbors” insure not only detailing of characteristics of wastewater, but give a 
possibility to determine real reasons of parameters change and their mutual influence. Use of fuzzy 
set theory with reliable limits determination, in which there are appropriate estimations of certain 
parameters, allows to insure optimal management of MWWT. 

 

Referenсes: 
1. Zaets R.V. (2011). SCP concept development and systemic issues of science and innovation updates: materials 

science conf. “System Analysis and Information Technology”, Kyiv, Ukraine. 
2. Holling C.S. (2001). Understanding the Complexity of Economic, Ecological and Social Systems. Ecosystems, 

4, 390-405. 



 

 192

3. Kronover R.М. (2000). Fractals and chaos in dynamical systems. Fundamentals of the theory. Moscow, 
Russia: Postmarket, 352 p.  

4. Baranovskyi O.M. (2011). Content monitoring as a new trend in quantative evaluation of changes in social 
processes: materials science conf. “System Analysis and Information Technology”, Kyiv, Ukraine. 

5. Yeremeev I.S. (2008). Decision making under uncertainty during environmental monitoring: materials science 
conf. “System Analysis and Information Technology”, Kyiv, Ukraine. 

 
ГЛАВА 4.6. МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  

(РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ) РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Дубницький В.І., 
доктор економічних наук, професор 

заст. зав. кафедри маркетингу з наукової роботи  
Донецький державний університет управління 

Комірна В.В. 
доктор економічних наук, доцент 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 
Чуприна Н.М. 

кандидат економічних наук, доцент 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

Розвиток суб’єктів господарської (підприємницької) діяльності, які функціонують в 
умовах ринку, відбувається шляхом реалізації існуючих і потенційних ринкових 
можливостей. Під ринковими можливостями розуміють напрямки діяльності, що 
відкриваються перед підприємством, виходячи із зовнішніх умов, у яких воно функціонує, а 
також специфіки самого підприємства. 

В сучасних умовах, як в Україні, так і в світі в цілому підприємства різних форм 
власності об’єднуються для досягнення певної мети, яка дає можливість створити умови 
різним підприємствам для їх об’єднання. Підприємства, які об’єднуються між собою мають 
можливість комплексно розглядати та вирішувати інвестиційні, промислові, маркетингові 
проблеми, які виникають при функціонуванні підприємства. Стосовно України, на 
сьогоднішній день вже створюються різні види об’єднань підприємств, які досить успішно 
функціонують як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку, але зважаючи на правове, 
економічне та соціальне становище країни не всі види об’єднань підприємств – це несе за 
собою як позитивні, так і негативні моменти. 

Таблиця 1 
Аналіз об’єднання хімічних підприємств України 

Види об’єднань підприємств Підприємства хімічної галузі 
Промислова фінансова група - 
Індустріальний парк - 
Консорціум - 
Концерн - 
Синдикат - 
Трест - 
Холдинг + 
Асоціація - 
Корпорація + 
Аутсорсинг - 
Конгломерат - 
Пул - 
Стратегічний альянс - 
Технопарк - 
Кластер - 
Картель - 
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В Україні основні хімічні підприємства для досягнення більш активного розвитку 
хімічної галузі в країні об’єдналися в Союз хіміків України. Це хімічні підприємства різних 
форм власності. 

Виходячи з даних таблиці ми можемо зазначити, зо основні хімічні підприємства 
України майже не входять до об’єднань підприємств. Серед представлених в таблиці видів 
об’єднань підприємств в хімічній галузі застосовується лише такі як корпорація та холдинг. 
Так, наприклад, до корпорацій входять такі підприємства хімічної галузі як, ЗАТ 
Украгрохімхолдинг, Лакофарбовий завод «Аврора» (корпорація Helios Group). 
Підприємствами хімічної галузі, об’єднаними в холдинг є ПАТ «Концерн Стирол», ПрАТ 
«Сєвєродонецьке об’єднання Азот», ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Азот» м. Черкаси – холдинг 
OSTCHEM; ТОВ «Науково-технічний центр «Алвіго», АТ «Алвіго» - холдинг АЛВІГО. 

Згідно з І. Ансоффом [1, 2] і відповідно до запропонованих Ф. Котлером [3] принципів 
організації маркетингової діяльності, орієнтованої на пошук зовнішніх і внутрішніх 
можливостей тривалого виживання і розвитку комерційних організацій, а до них відносяться 
до 86% підприємств, фірм і компаній сфери послуг (удосконалення виробництва, 
удосконалення товару або послуги, інтенсифікація комерційних зусиль, інтенсифікація 
маркетингових зусиль), розрізняють чотири напрямки розвитку ринкових можливостей: 

1. Глибоке впровадження на ринок, тобто розширення обсягу реалізації існуючим 
групам споживачів без зміни самого товару, за допомогою: зниження ціни, більш дієвої 
реклами, розширення асортименту товарів або послуг, розширення збутової мережі й ін. 

2. Розширення меж ринку, тобто пошук нових ринків, нових груп споживачів для 
існуючих товарів й послуг. 

3. Розроблення й реалізація нового товару (або послуги), тобто пропозиція нового 
товару / послуги існуючим групам споживачів на існуючих ринках. 

4. Диверсифікація виробництва і збуту, тобто пропозиція нових товарів або послуг 
на нових ринках, у тому числі переключення на виробництво товарів / послуг, жодним чином 
не пов’язаних з колишніми видами діяльності (наприклад, в рамках реінжинірингу бізнес-
процесів), проникнення в найбільш перспективні з комерційної точки зору сфери діяльності.  

Однак, як свідчить практика, у межах зазначених напрямків ймовірні різні варіанти 
розвитку ринкових можливостей, які істотно відрізняються ступенем радикалізації змін, що 
відбуваються в діяльності суб’єкта господарювання і його відносинах зі споживачами, 
діловими партнерами й інвесторами, потребами в ресурсному забезпеченні, ступенем ризику, 
ефективністю й ін., чого традиційна класифікація не враховує. Крім того, на погляд С.М. 
Ілляшенка, Г.О. Пересадько, специфіка розвитку вітчизняної економіки накладає свої 
обмеження на вибір варіантів розвитку [4, с. 35].Розглянемо систематизацію варіантів 
розвитку ринкових можливостей відповідно до вітчизняних умов (по С.М. Ілляшенко [5, с. 
330-335]), виконану на основі аналізу й узагальнення відомих з літератури [6-9] підходів до 
розвитку ринкових можливостей господарських і підприємницьких структур, в тому числі, 
сфери послуг.  

Варіанти глибокого впровадження на ринок. 
1. Використання цінових стратегій, що сприяють зниженню цін (стратегія низьких 

цін, ковзаючої падаючої ціни, договірних цін, гнучких цін і т. п.). Даний підхід є дуже 
ефективним, особливо в разі помітного зниження ціни. Зниження доходів від реалізації 
одиниці товару через зниження цін повинне бути компенсовано зростанням загальних 
доходів завдяки росту обсягів реалізації. У той же самий час для більшості українських 
підприємств даний метод є практично неприйнятним через, незначну (щодо більшості 
товарів) різницю між продажною і критичною ціною (ціною, за якої реалізація даного товару 
буде, принаймні, беззбитковою). 

Тут слід зазначити, що цінова політика повинна відповідати реаліям реалізації в 
конкретних регіонах, збуту, тобто відповідати економічним, соціальним, політичним і іншим 
умовам. Так, багато українських підприємств втратили в 1998-1999 pp. ринок у Росії тільки 
через неадекватну стосовно існуючих умов цінову політику. Незважаючи на обвальне 
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падіння курсу карбованця стосовно долара в 1998 р. (228%), ціни в Росії за цей період 
виросли всього на 24% [5]. А це, при значно меншій девальвації гривні (59,9%), спричинило 
подорожчання українських товарів на російському ринку і втрату ними 
конкурентоспроможності, про що свідчило зменшення експорту в Росію на 32%. 

2. Проведення заходів із стимулювання збуту (реклама, пропаганда, стимулювання 
продажу, особистий продаж і т.п.). За даними зарубіжних фахівців, середній приріст обсягів 
реалізації при використанні заходів щодо стимулювання збуту становить 12-13% на рік. 
Даний метод слід використовувати у випадку, якщо витрати на стимулювання 
перекриваються приростом доходів. 

3. Розширення (реформування) збутової мережі. Тут можливе проведення широкого 
спектра заходів, спрямованих на реформування (розширення чи реструктуризацію) системи 
збуту, у тому числі: 

1. вибору (трансформація) вертикальної, горизонтальної чи змішаної структури 
каналів збуту; 

2. оптимізацію кількості каналів системи збуту; 
3. оптимізацію кількості рівнів за кожним з каналів збуту й оптимізацію кількості 

учасників на кожному рівні; 
4. перерозподілу функцій між різними учасниками каналів збуту і т. п. 
Вибір напрямків реформування збутової мережі, як і вибір конкретних заходів, 

залежить від специфіки підприємства й реальної ринкової ситуації. Питання про те, яку 
структуру вибрати, кому виконувати різні функції, властивим каналам збуту, – це питання 
відносної ефективності і результативності. 

4. Використання багаторівневого маркетингу [10,11]. Дана схема припускає 
використання самих споживачів (розповсюджувачів) для розповсюдження товарів і послуг. 
На відміну від звичайних кінцевих покупців, вони одержують право на певні знижки. 
Розповсюджувачі мають право залучати до співробітництва інших розповсюджувачів 
(формувати власну збутову мережу). У міру росту закупівель чи росту особистої мережі 
розповсюджувача він піднімається на ступінь вище, кожний наступний ступінь дає більші 
можливості заробітку. Виробник нараховує на рахунок розповсюджувача суми, що належать 
йому за залучення нових розповсюджувачів, за ріст обсягів його продажу чи продажу 
залучених ним розповсюджувачів. Така схема дозволяє зменшити витрати на всю систему 
стимулювання і збуту, тому що розповсюджувачі беруть на себе багато функцій системи 
збуту, наприклад, рекламу продукції, збереження, транспортування та ін. 

В Україні даний підхід використовують ряд фірм, переважно американських. Серед 
найбільш відомих слід зазначити такі: Go best, Vita Max, Beaty Way, Wintel, Herbalife і ін. 

5. Розвиток комплексу супутніх послуг. Даний підхід припускає формування 
комплексу послуг, наданих споживачам основної продукції: консультації споживачів, 
демонстрацію способів використання товару, комплектацію продукції за вимогами 
споживачів, монтаж і налагодження, навчання користувачів продукції, гарантійний ремонт і 
заміну неякісної продукції, транспортне обслуговування і т.п. Даний підхід є придатним для 
технічно складних і дорогих виробів широкого попиту, а також (переважно) для продукції 
промислового призначення. 

6. Надання виробів у кредит, оренду, лізинг і т.п. – характерні для продукції 
промислового призначення. У зарубіжний практиці використовується продаж товару з 
гарантією його повернення виробнику протягом визначеного періоду часу в разі якщо він не 
сподобався споживачу (при цьому сплачені гроші повертаються, за винятком значної суми – 
плати за користування). 

Варіанти розширення меж ринку 
Варіанти даної групи передбачають пошук нових ринків або сегментів ринку для 

існуючих товарів. Тобто під наявний товар шукають нових споживачів (маркетинг, 
орієнтований на споживача). Використовують такі підходи: 
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1. Вихід на інші регіони. Після насичення ринку однієї країни, одного географічного 
регіону шукають споживачів в інших. При цьому виконується оцінка місткості нового ринку, 
з'ясовується принципова можливість виходу на новий ринок, оцінюється достатність 
ресурсів підприємства для роботи на нових ринках. Даний підхід може бути використаний 
практично для будь-яких товарів. 

2. Розширення ринку шляхом охоплення нових сегментів у тих самих регіонах. Для 
товарів широкого вжитку в цих цілях може бути використана реклама, спрямована на 
пробудження почуття причетності, приналежності (бути як усі, демонструвати свій 
соціальний статус і т.д.). Для деяких товарів промислового призначення це може бути 
використання тих самих товарів у різних галузях. 

3. Розширення ринку завдяки новим способам використання існуючого товару, що 
може привести до залучення інших сегментів споживчого ринку. Характерним прикладом 
такого розширення ринку є ринок нейлону (спочатку як замінник натурального шовку в 
парашутах, потім одяг: панчохи, сорочки, далі – різні деталі і т.д.). Даний метод більш 
прийнятний для сировини, комплектуючих тощо. Однак він може бути використаний і для 
товарів промислового призначення. 

Варіанти, що передбачають розроблення та реалізацію нового товару 
Даний напрям в Україні є одним з найбільш перспективних. У його межах можливі 

такі варіанти: 
1. Виведення на ринок нових модифікацій товарів. Звичайно модифікації товарів 

провадяться з метою врахувати специфіку запитів конкретних груп споживачів і завдяки 
цьому охопити більший ринок. Виробництво модифікацій традиційних виробів звичайно не 
вимагає значних витрат, як і формування системи їх збуту та стимулювання збуту. 
Реалізацію виробів можна здійснювати через існуючі канали збуту, споживачі знайомі з 
базовими моделями і порівняно легко сприймають нові. Однак, якщо базові моделі не 
користуються попитом, їхні модифікації теж можуть не сприйматися. Тому нема сенсу 
змінювати дизайн неекономічних і ненадійних виробів. 

2. Виведення на ринок нових товарів, які замінюють ті, що випускаються. Як 
правило, це нові вдосконалені моделі товарів, наприклад, телевізори третього, четвертого і 
т.д. поколінь. Кожне наступне покоління має більш високі споживчі властивості: 
розширений склад можливостей, більш високу якість, більшу економічність і т.д. Організація 
виробництва і збуту нових товарів звичайно вимагає значних витрат, однак і результати 
можуть бути більшими, ніж у попередньому варіанті. При використанні даного підходу 
необхідно знаходити розумний компроміс між ступенем новизни і ступенем сумісності з 
традиційними товарами.  

3. Виведення на ринок нових виробів, що призначені для задоволення існуючих потреб, 
але в інший спосіб, ніж традиційні товари. Наприклад, останнім часом потреби в засобах 
комунікації для обміну інформацією (на додаток до традиційних: пошту, телеграф, телефон) 
можуть бути задоволені за допомогою електронної пошти. Слід зазначити, що виробники 
повинні чітко розуміти, у чому споживачі відчувають потребу, і відокремлювати потреби від 
способу їх задоволення. Наприклад, яким чином виробник арифмометрів не вдосконалював 
би свою продукцію, її не будуть купувати, оскільки потреба в полегшенні математичних 
розрахунків задовольняється значною мірою за допомогою мікрокалькуляторів. 

4. Виведення на ринок принципово нових товарів, що призначені для задоволення 
потенційних потреб або формують нові потреби. Це найбільш складний вид нововведень, 
оскільки дуже непросто виявити потенційні потреби. Відповідно, ризик даного варіанту 
нововведень дуже високий. Однак, ефект уразі удачі, може бути величезним. Для виявлення 
потенційних потреб існують спеціальні прийоми, що ґрунтуються на прогнозуванні 
ймовірних напрямків розвитку науково-технічного прогресу, структурних змін в економіці й 
у суспільстві, змін екологічної ситуації і т.п. 

Варіанти, що передбачають диверсифікацію виробництва і збуту 
У межах даного напряму можна виділити такі варіанти: 
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1. Пропозиція на нових ринках нових товарів, що розвивають традиційні напрямки 
діяльності підприємства, тобто виробництво і виведення на нові ринки чи нові сегменти 
ринку різні модифікації традиційних товарів чи нових товарів замість традиційних. Кожний з 
товарів орієнтований на задоволення специфіки запитів споживачів на відповідному ринку 
чи його сегменті. Так, підприємство, що спеціалізується на виробництві холодильників, 
може випускати: стаціонарні побутові холодильники, морозильні камери, переносні сумки-
холодильники, холодильники для автомобілів, побутові бари-холодильники і т.п. Даний 
підхід дозволяє в разі зміни кон'юнктури споживчого попиту отримувати прибуток за 
рахунок різних товарів, більш повною мірою використовувати виробничі потужності 
підприємства. 

2. Виробництво різноманітних за призначенням і сферами їх застосування товарів, у 
тому числі не пов’язаних з попереднім видом діяльності, і реалізація їх на різних ринках. Так, 
ТОВ ТЦ «Оріон-Д» займається виробництвом компресорів, виробів з пластмаси, 
металорізального інструменту, сільськогосподарських машин, спортивних товарів, іграшок, 
виробництвом та розподілом тепла, очищенням та розподілом води тощо.  

Афесивні цінові стратегії 

Заходи щодо стимулювання збуту 

  

Розширення (реформування) збутової мережі 

Глибоке  
впровадження на 

ринок 
Використання багаторівневого маркетингу 

Розвиток комплексу супутніх послуг 
Кредитування споживачів, надання продукції  
в оренду, лізинг і т.п. 
Продаж товару з гарантією прийняти його 
 

 

Вихід на інші регіони 

Охоплення нових сегментів Розширення 
меж ринку Нові способи використання традиційного товару 

  
Нові модифікації традиційного товару 

Розроблення 
нового товару 

Нові товари, які заміняють ті, що виготовлялися раніше 

Нові товари, що задовольняють існуючі потреби  
в інший спосіб 
Принципово нові товари 
 

 

Пропозиція на нових ринках нових товарів, що розвивають 
традиційні напрямки діяльності підприємства 

Диверсифікація 
виробництва і 

збуту 

Пропозиція на нових ринках нових товарів,  
не пов'язаних з попередніми видами діяльності 

Орієнтація діяльності на "ніші" ринку 

 

 

 

Комбіновані варіанти 
 

Рис. 1. Варіанти розвитку ринкових можливостей для підприємств різних сфер 
господарства [4, с. 41] 

 

Це вже диверсифікація на іншому рівні. Незважаючи на значні утруднення, пов'язані з 
освоєнням виробництва різних виробів, правильний підбір номенклатури може забезпечити 
стабільність доходу і звести ризик його неотримання до мінімуму, хоча виробництво 
кожного товару окремо пов'язане зі значним ризиком. 
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3. Орієнтація у виробничо-збутовій діяльності на ніші ринку. Зокрема, деякі 
виробники механічних наручних годинників орієнтують частину своєї продукції на нішу 
ринку – людей, що носять годинник на правій руці. 

Відповідно, для них незручним є традиційне розташування голівки для заводу 
пружини і переводу стрілок. Цю особливість враховують виробники годинників для лівшів. 
Вони виготовляють годинники із дзеркальним розташуванням голівки. Ніша ринку, як 
правило, є його ділянкою, яка залишилася поза увагою конкурентів. Однак, коли ніша 
знайдена і першовідкривач починає одержувати істотний дохід, вона привертає увагу 
конкурентів. Звичайно розміри ніші невеликі, і це не дозволяє забезпечити прибуткову 
роботу на ній кількох конкурентів. Як наслідок, можлива жорстка конкурентна боротьба. 
Розумною поведінкою у цьому випадку є переорієнтація на іншу нішу, відповідно, пошук 
ніш і переорієнтація виробництва повинні провадитися безупинно. Малі розміри ніш ринку, 
як правило, перешкоджають орієнтації на них великих підприємств [4, с. 37-39]. 

Розглянуті вище варіанти розвитку ринкових можливостей також можуть 
використовуватися в різних їхніх комбінаціях. На рис. 1 представлені варіанти розвитку 
ринкових можливостей для підприємств сфери послуг. Також існують і інші класифікації 
варіантів розвитку ринкових можливостей, наприклад, у дослідженнях [12; 13].  

 
 

Рис. 2. Напрями аналізу процесу розвитку ринкових можливостей підприємства сфери 
послуг [4, с. 44] 

 

Томпсоном А.А. і Стриклендом А.Дж. розроблені підходи до оцінки ринкових 
можливостей, виконана систематизація характеристик зовнішнього середовища (можливості 
і загрози) і характеристик підприємства (сильні і слабкі сторони їх діяльності), різні 
комбінації яких дозволяють дійти висновку про перспективи обраних напрямків розвитку. 
Надалі перелік характеристик неодноразово уточнювався стосовно до специфіки 
проведеного аналізу [14]. У загальному випадку прийнятих комбінацій характеристик 
можливостей, загроз, сили і слабкості (ринкових можливостей) може виявитися багато. 
Відповідно існуватиме кілька варіантів вибору (формування) цільових ринків для їх 
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реалізації. З них потрібно буде відібрати (виконавши комплекс необхідних ринкових 
досліджень) ті варіанти, які найбільшою мірою відповідають цілям і можливостям 
конкретного підприємства в ринковій ситуації, що склалася (з урахуванням перспектив її 
розвитку). 

Підводячи підсумки викладеного вище, слід зазначити, що використовуючи 
результати систематизації (більш глибоке впровадження на ринок і розширення меж ринку; 
розробка і реалізація нового товару і диверсифікація) як варіантів розвитку ринкових 
можливостей підприємств, можна цілеспрямовано розглядати і досліджувати особливості 
реалізації кожного з варіантів розвитку підприємств різних сфер діяльності, в тому числі 
сфери послуг. 

Аналіз проблем, пов’язаних з обґрунтуванням і реалізацією варіантів розвитку 
ринкових можливостей підприємств сфери послуг дозволяє обґрунтувати послідовність 
рішень про вибір варіантів розвитку, напрямки розвитку та етапи прийняття рішень (рис. 2).  

Результати аналізу можуть бути безпосередньо використані для обґрунтування вибору 
варіантів розвитку ринкових можливостей для підприємств сфери послуг, зокрема їхнього 
ресурсного забезпечення, що дозволяє, на думку авторів, значно підвищити ступінь 
обґрунтованості прийнятих управлінських рішень. 

Оцінку варіантів розвитку ринкових можливостей (РРМ) традиційно виконують за 
допомогою методу SWOT-аналізу, зіставляючи ринкові можливості і загрози (зовнішнє 
середовище) із сильними і слабкими сторонами діяльності конкретного суб’єкта 
господарювання (внутрішнє середовище). Принципова схема оцінки представлена на рис. 3. 
Аналізуючи SWOT-матрицю, визначають, який з чотирьох напрямків розвитку ринкових 
можливостей доцільно розвивати: глибоке проникнення на ринок, розширення меж ринку, 
розробку нових товарів / послуг чи диверсифікацію. Однак, на практиці, у межах зазначених 
напрямів можливі різні варіанти РРМ (особливості різних сфер діяльності), які істотно 
різняться за ступенем радикалізації внесених змін у діяльність підприємства (наприклад, при 
реалізації реінжинірингу бізнес-процесів), особливостями реалізації, потребами в 
ресурсному забезпеченні і т.п., чого існуючи підходи (у всіх інших варіаціях) не враховують.  

1. Ринкові можливості + сильні сторони 
підприємства сфери послуг 

2. Ринкові загрози + сильні сторони 
підприємства сфери послуг 

3. Ринкові можливості + слабкі сторони 
підприємства сфери послуг 

4. Ринкові загрози + слабкі сторони 
підприємства сфери послуг 

 

Рис. 3. Схема аналізу варіантів розвитку ринкових можливостей підприємства сфери 
послуг 

  
Крім того, кількісна оцінка варіантів пов'язана з низкою проблем. Вплив 

характеристик середовища господарювання, особливо зовнішнього, має ймовірнісний 
характер і практично ніколи не можна бути впевненим у тому, що наявність певної 
комбінації характеристик свідчить з повною безперечністю про успіх реалізації конкретного 
варіанта інноваційного розвитку ринкових можливостей конкретним підприємством. Дія 
багатьох чинників носить суперечливий характер. Урахувати все різноманіття чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища господарювання також не уявляється можливим. 
Тому доводиться виконувати оцінку в умовах неповної, неточної і суперечливої інформації, 
що істотно ускладнює використання традиційних підходів, які, як правило, є різними 
варіаціями SWOT-аналізу. 

Для прийняття рішень у таких ситуаціях, а вони характерні для ринкової економіки, а 
в нестабільних умовах сучасної економіки просто неминучі, доцільно використовувати 
підходи, які застосовуються в експертних системах таких, як машинна підтримка людського 
інтелекту, що дозволяє приймати цілком адекватні рішення в умовах неповної, неточної і 
суперечливої інформації. Зокрема, запропоновано використовувати коефіцієнти впевненості 
для оцінки ймовірного характеру впливу чинників (характеристик) зовнішнього і 
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внутрішнього середовища господарювання, а також правила їх комбінування для розрахунку 
інтегральної оцінки впливу всього комплексу чинників [15]. 

Оцінку ступеня впливу сильних і слабких сторін діяльності підприємства сфери 
послуг на можливість РРМ і протидії ринковим загрозам запропоновано виконувати за 
шкалою (рис. 4): від -10 (фактор протидіє варіанту розвитку середовища сфери послуг, що 
розглядається); до +10 (фактор сприяє реалізації варіанту розвитку середовища сфери 
послуг, що розглядається); 0 – вплив не визначено. 

 

Рис. 4. Шкала коефіцієнтів упевненості 
 

Запропонований підхід, як і традиційний SWOT-аналіз, передбачає побудову матриці, 
у якій виконується аналіз різних комбінацій сильних і слабких сторін діяльності 
підприємства сфери послуг з ринковими можливостями й загрозами. Фрагмент матриці для 
аналізу ринкових можливостей відповідно до запропонованого підходу наведений у табл. 2. 

Таблиця 2 
Фрагмент аналізу ринкових можливостей інноваційного розвитку ВАТ «НЕМ» 

 

Ринкові можливості Ринкові загрози 
Показники 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Ко 

1 +8 +8 +6 +5 +5 -3 +3 +3 +3 +9,980 
2 +8 +7 +4 +6 +5 +3 +6 +4 +3 +9,992 
3 +8 +6 +6 +8 -6 -3 -3 -6 -5 +8,367 

С
ил
ьн
і 

ст
ор
он
и 

4 +8 +8 +4 +8 +3 +3 +3 +3 +3 +9,964 
1 +3 +3 -3 -4 -3 -6 -5 -6 -6 -9,808 

2 +4 +4 -6 -6 -3 -6 -7 -6 -8 -9,970 
3 -3 -3 -3 -3 -3 -5 -6 -8 -8 -9,987 

4 +5 +5 +5 +3 -3 -4 +3 -6 -8 -4,514 С
ла
бк
і  

ст
ор
он
и 

5 +3 +3 +3 +3 -3 -5 -4 -7 -7 -9,210 
Ко +9,997 +9,990 +8,531 +9,767 -6,160 -9,760 -8,163 -9,948 -9,986 х 
 

В клітинках табл. 2 проставляють оцінки (Ко), що характеризують ступінь впливу 
сильних і слабких сторін діяльності підприємства на перспективи використання наявних 
ринкових можливостей і протидії ринковим загрозам. Отримані оцінки послідовно 
комбінують, окремо по стовпцях і окремо – по рядках, використовуючи для цього такі 
правила: 
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 , якщо К1 і К2 мають різні знаки.                    (3)  

Вони являють собою модифікацію відомих правил [16], які використовуються для 
коефіцієнтів, що вимірюються за шкалою -1…+1. Однак цей діапазон істотно знижує 
диференціацію оцінок. Практика також свідчить, що при збільшенні кількості факторів, 
прийнятих до уваги, оцінка різних варіантів наближається до крайніх значень (-1 або +1), що 
ускладнює порівняння альтернатив і вибір кращих варіантів. Розширення оцінної шкали 
дозволяє збільшити ступінь диференціації оцінок і істотно полегшити відбір кращих 
альтернатив. 

У загальному випадку для оцінки факторів впливу замість коефіцієнтів упевненості 
також можуть бути використані імовірності або шанси. Існують формули для перерахування 
оцінок, наприклад, ймовірностей у коефіцієнти впевненості, шансів в імовірності й т.д. [16]. 
Вибір оціночних показників залежить від зручності оцінки, наявності інформації, досвіду їх 
використання й т.п. У будь-якому випадку вони дозволяють оцінювати нечітко виражений 
вплив окремих факторів зовнішнього й внутрішнього середовища й приймати (на основі 
інтегральної оцінки) досить обґрунтовані рішення в умовах неповної визначеності. 

Максимальна сума в стовпці (для можливостей) свідчить про кращі ринкові 
можливості, мінімальна (для загроз) – про найбільші загрози. Максимальна сума в рядку (для 
сильних сторін) – про найсильніші сторони діяльності підприємства, мінімальна (для 
слабких сторін) – про найбільш слабкі сторони діяльності підприємства. 

Цифрами в табл. 2 (на прикладі підприємства ВАТ «НЕМ» позначені): 
• сильні сторони підприємства: 
1) висока репутація підприємства (воно широко відомо як у країнах СНД, так і 

далекого зарубіжжя); 
2) досвід роботи на іноземних ринках (є офіційні представництва в                   10 

країнах Європи й Азії); 
3) наявність резерву вільних виробничих потужностей; 
4) висока кваліфікація й досвід кадрів (менеджерів, ІТП, робітників); 
• слабкі сторони підприємства: 
1) невисокий інноваційний потенціал; 
2) високі ціни на продукцію; 
3) значна залежність від постачальників; 
4) вузька спеціалізація; 
5) недостатній резерв вільних фінансових коштів; 
• ринкові можливості: 
1) вихід на нові, більше платоспроможні ринки країн Західної Європи, Південно-

Східної Азії, Перської затоки; 
2) партнерство із провідними іноземними виробниками насосів; 
3) участь у тендерах на поставку насосів для нафтопереробних компаній, об'єктів 

ЖКГ, теплових і атомних електростанцій; 
4) потреби споживачів у змінах характеристик існуючих насосів; 
• ринкові загрози: 
2) корупція, лобізм, особливо в зовнішньоекономічній діяльності, участі в тендерах; 
3) поява нових конкурентів: вітчизняних і зарубіжних; 
4) активізація існуючих конкурентів; 
5) нестабільність на ринку сировини; 
6) зміни політичної й економічної ситуації в країні, особливо у світлі останніх 

політико-економічних подій. 
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Значення коефіцієнтів упевненості, які представлені в табл. 2 отримані експертним 
методом (як експерти виступали фахівці ВАТ «НЕМ» і СумДУ). Аналіз табл. 2 показує, що 
найбільш перспективними ринковими можливостями є: 

- вихід на нові ринки (Ко = +9,997); 
- партнерство із закордонними виробниками (Ко = +9,990).  
Найбільшими загрозами є: 
- можлива зміна політичної й економічної ситуації в країні (Ко = -9,986); 
- нестабільність на ринку сировини (Ко = -9,948). 
Відповідно: 
- найсильнішою стороною діяльності підприємства – наявність досвіду роботи на 

зарубіжних ринках (Ко = +9,992); 
- найбільш слабкою – залежність від постачальників вихідних сировини, матеріалів і 

комплектуючих (Ко = -9,987). 
У таблиці 2 перераховані критичні значення можливостей і загроз, сили і слабкості 

показані виділенням. Результати аналізу можуть бути покладені в основу вибору 
оптимальних стратегій розвитку ринкових можливостей ВАТ «НЕМ». До подальшого 
розгляду пропонується, згідно наукових праць відомого фахівця та вченого у сфері 
інноваційного маркетингу С.М. Ілляшенко [41; 42], приймати тільки варіанти з позитивною 
підсумковою оцінкою (упевненістю в результативності розвитку ринкових можливостей при 
даній комбінації вихідних характеристик) більше критичної, тобто Коі+8 (як мінімум 
допускається Коі+6). Для зручності аналізу шкала значень коефіцієнта впевненості 
трансформована в табл. 3, що дозволило привести у відповідність значення Ко 
представленого на порядковій та інтервальній шкалах.  

Таким чином, використовуючи запропоновану таблицю, можна здійснювати вибір 
варіантів в РРМ, прийнятних з точки зору зовнішніх умов і особливостей конкретного 
підприємства сфери послуг. 

Нижче наведені орієнтовані характеристики зовнішнього середовища й 
характеристики підприємства сфери послуг, які можуть бути використані при розв’язанні 
практичних завдань оцінки проектів розвитку в рамках сфери послуг (наприклад, проекту 
реінжинірингу бізнес-процесів).    

Спочатку розглянемо характеристики зовнішнього середовища. При цьому слід 
зазначити, що можливості і загрози можуть переходити у свої протилежності, наприклад, 
невикористані можливості можуть стати загрозами у випадку використання їх конкурентами. 

Варіанти розвитку ринкових можливостей узяті за класифікацією, наведеною вище. 
Розгляд виконано за схемою: напрями розвитку і в їх межах варіанти розвитку; 
характеристики зовнішнього середовища (як ті, що сприяють, так і ті, що перешкоджають 
розвитку). 

Таблиця 3 
Таблиця рішень щодо можливості реалізації варіантів РРМ для підприємств сфери 

послуг [28, с. 63] 
Значення підсумкового 
коефіцієнта впевненості 

Висновок про можливість реалізації варіанта розвитку 

Ко = -10  Реалізувати не можна. Умови відсутні 

-10 < Ко ≤ -8 Умов для реалізації практично немає 

-8 < Ко ≤ -6 Умов для реалізації майже немає 

-6 < Ко ≤ -3 Більше свідчень "проти", ніж "за" . 

-3 < Ко < +3 Ситуація невизначеності 

+3 ≤ Ко < +6 Можливості реалізації незначні 

+6 ≤ Ко < +8 Є всі умови для реалізації 

+8 ≤ Ко < +10 Практично напевно можна реалізувати  

Ко = +10 Є всі умови для реалізації. Повна впевненість в успіху 
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1. Глибоке проникнення на ринок. 
Ринкові можливості: високі ціни на товари конкурентів (через високу собівартість 

продукції чи інші причини), що дає можливість використати стратегії низьких цін; 
еластичність попиту щодо ціни – це дозволяє збільшити обсяг збуту і дохід завдяки 
зменшенню ціни; недостатня поінформованість цільової аудиторії про продукцію 
підприємства; наявність добре налагодженої і перевіреної часом збутової мережі та резервів 
її розвитку; низькі різноманіття і рівень сервісу, що надають основні конкуренти; можливість 
виробництва супутніх товарів і послуг; наявність потреби в передпродажній підготовці 
товарів і післяпродажному обслуговуванні; наявність законодавчої бази і налагоджених 
механізмів кредитування споживачів, надання продукції в оренду, лізинг; ріст місткості 
ринку (фактичний чи очікуваний). 

Ринкові загрози: наявність чи поява нових сильних конкурентів; наявність товарів-
замінників; відсутність чи слабкість збутової мережі; неприйняття цільовою аудиторією 
методів стимулювання; падіння ємності ринку; нестабільні умови господарювання; 
недосконале законодавство; відсутність налагоджених ринкових механізмів; згасання ділової 
активності; різка зміна потреб і запитів споживачів; несприятливі демографічні, соціальні, 
політичні, економічні, правові, екологічні та інші зміни. 

2. Розширення меж ринку. 
Ринкові можливості: існуюча на окремих сегментах ринку чи інших ринках 

незадоволена потреба в продукції, аналогічній продукції підприємства, що аналізується; 
економічний підйом у розглянутих регіонах; наявність ділянок ринку, що залишилися поза 
увагою конкурентів, недостатньо активна робота конкурентів на них; наявність каналів збуту 
для виходу на інші ринки; можливості багатоцільового використання виробленої продукції.  

Ринкові загрози: протекціоністські заходи щодо місцевих виробників (наприклад, 
наявність митних і інших бар'єрів); відсутність каналів збуту для виходу на інші регіони чи 
сегменти ринку; наявність специфічних особливостей і місцевих традицій на нових ринках; 
наявність товарів-замінників, що є основною продукцією конкурентів (при спробі розширити 
діапазон застосування продукції досліджуваного підприємства); неприйняття споживачами 
товарів у нетрадиційних галузях їх використання; нестабільність політичного, економічного, 
соціального і т. ін. середовища на нових ринках. 

3. Розробка і реалізація нових товарів. 
Ринкові можливості: економічний підйом; прискорення темпів НТП; стимулююча 

інноваційна політика держави; політика держави, спрямована на підвищення якості життя, 
високі стандарти якості життя в регіонах збуту; наявність диференціації потреб і запитів 
споживачів; незадоволеність споживачів існуючими товарами; існуючі у споживачів потреби 
в зміні характеристик товарів; можливість використання наукових відкриттів, винаходів і т.п. 
у практичній діяльності; існування прихованих (потенційних) потреб споживачів. 

Ринкові загрози: різкі зміни смаків і уподобань споживачів; поява конкурентів, що 
виробляють аналогічну продукцію; різка зміна умов виробничо-збутової діяльності; падіння 
ємності ринку через несприятливі змін економічного, політичного, соціального і т. д. 
середовища; непридатність існуючих каналів збуту для реалізації нової продукції; 
консерватизм споживачів, неприйняття ними нових товарів. 

4. Диверсифікація виробництва і збуту. 
Ринкові можливості: прискорення темпів НТП; підвищення рівня життя населення; 

економічний підйом; стимулююча інноваційна політика держави; наявність значної 
диференціації запитів споживачів як у межах одного ринку, одного сегменту так і залежно 
від ринку чи його сегменту (регіону); виявлені нові потреби чи незадоволений попит на нові 
товари; наявність споживачів з різко окресленими специфічними потребами і запитами. 

Ринкові загрози: різка зміна потреб і запитів споживачів унаслідок несприятливих 
демографічних, соціальних, політичних, економічних, правових і т. д. змін; консерватизм 
споживачів, неприйняття ними нових товарів; відсутність чи слабість збутової мережі; 
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наявність бар'єрів для входження на ринок (наприклад, потреби у значному стартовому 
капіталі); незначні розміри ніш ринку. 

Далі розглянемо характеристики внутрішнього середовища (сильні і слабкі сторони 
діяльності підприємства). 

До сильних сторін належать: 
- висока репутація у споживачів і партнерів;  
- кваліфіковане, енергійне керівництво, що використовує нестандартні, творчі 

прийоми роботи;  
- сталі контакти зі споживачами, діловими партнерами, торговими і збутовими 

посередниками;  
- висока кваліфікація фахівців і робітників;  
- різноманітний асортимент продукції, що випускається;  
- сучасні виробничі потужності, що мають високу гнучкість використання; 
- резерв виробничих потужностей і виробничих площ;  
- конкурентоспроможна продукція і конкурентоспроможне виробництво; 
- високий інноваційний потенціал; 
- досвід розроблення нових видів продукції відповідно до міжнародних стандартів; 
- надійні постачальники сировини, матеріалів, енергії, комплектуючих;  
- близькість до транспортних вузлів;  
- висока фінансова стійкість;  
- досвід роботи на закордонний ринок. 
Серед слабких сторін слід виділити: 
- відсутність чітких стратегічних перспектив розвитку; 
- конкурентну позицію, що погіршується, уразливість до конкурентного тиску; 
- низьку фінансову стійкість; 
- незнання ринку;  
- слабкі виробничі можливості; 
- жорстку інтеграцію підприємства; 
- значні розміри і складність управління; 
- застарілу продукцію і технології; 
- низьку якість продукції; 
- ненадійне постачання; 
- незнання конкурентів; 
- застаріле обладнання; 
- відсутність резервів виробничих потужностей і площ; 
- неналагоджені канали збуту продукції; 
- складну й неефективну система управління; 
- небажання змін з боку адміністрації, прихильність до сталих стереотипів діяльності. 
Для оцінки сильних і слабких сторін підприємства слід розглядати весь перелік вище 

наведених характеристик, доповнюючи чи коригуючи його за необхідністю. Вище наведені 
характеристики є базовими і можуть бути доповнені чи модифіковані для аналізу ринкових 
можливостей інноваційного розвитку конкретних підприємств. 

Необхідно зазначити, що залежно від конкретної ринкової ситуації ті самі 
характеристики підприємства можуть свідчити як про силу, так і про слабкість підприємства. 
Тому відповідно до ходу змін на ринку показники сили і слабкості підприємства (так само як 
і характеристики зовнішнього середовища) необхідно регулярно переглядати. Слід 
ураховувати також той факт, що вагомість різних характеристик внутрішнього і зовнішнього 
середовища різна. Підбиваючи підсумки, слід зауважити, що традиційні методи оцінки 
проектів розвитку суб'єктів господарської діяльності, які передбачають порівняльну оцінку 
альтернативних варіантів за такими критеріями, як чистий приведений дохід, термін 
окупності, рентабельність, внутрішня норма прибутковості і т.п., вимагають детальних 
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відомостей за кожним з порівнюваних варіантів, що пов'язане зі значними витратами часу і 
коштів. 

В умовах швидких змін на ринку і дефіциту фінансових ресурсів на виконання такого 
роду оцінок може просто не вистачити ні часу, ні коштів, оскільки ситуація на ринку може 
докорінно змінитися і наявні на нинішній момент часу ринкові можливості будуть у першу 
чергу реалізовані тими, хто зумів оперативніше їх виявити і використати. Тому, визнаючи 
безсумнівну необхідність детального економічного аналізу й оцінки прийнятих рішень 
відповідно до загальновизнаних методик, слід зазначити, що попередній відбір варіантів 
необхідно виконувати іншими способами, наприклад вище викладеним, оперативно і з 
мінімальними витратами. Тим більше, якщо таких варіантів виявиться досить багато. З 
іншого боку, суто інтуїтивний пошук варіантів розвитку, що практикується на багатьох 
підприємствах, містить у собі багато елементів суб'єктивізму, а відібрані варіанти далеко не 
завжди є кращими, іноді вони просто неприйнятні, оскільки не відповідають існуючим 
реаліям. 

Викладений підхід дозволяє вже на початковій стадії відкинути неприйнятні варіанти. 
Методика оцінки дозволяє врахувати ймовірнісну природу характеристик зовнішнього і 
внутрішнього середовища (які оцінені за допомогою коефіцієнтів упевненості), що дозволяє 
приймати рішення в умовах більшої визначеності і меншого ризику. Наведені методики 
мають цілком формалізований вигляд і можуть бути реалізовані на ЕОМ (із застосуванням 
стандартних пакетів програм, наприклад, Microsoft Office). Це різко підвищує оперативність і 
точність робіт, дає принципову можливість розширення горизонту вибору за рахунок 
оперативного аналізу й оцінки множини альтернативних варіантів, зокрема їх різних 
комбінацій, дозволяє аналізувати можливі варіанти розвитку подій на ринку залежно від 
того, яка з виявлених тенденцій одержить розвиток. 

Крім того, даний підхід дозволяє значною мірою перебороти суб'єктивізм експертних 
оцінок, знизити ризик прийняття неадекватних зовнішнім і внутрішнім умовам 
господарської (підприємницької) діяльності управлінських рішень, підвищити їх 
об'єктивність і точність. Обрані відповідно до викладеної методики варіанти розвитку 
ринкових можливостей слід уточнити, одержавши відповідь на низку запитань. Чи є 
достатньо ємним ринок для реалізації прийнятих варіантів? Чи достатньо ресурсів 
підприємства, у тому числі і його інноваційного потенціалу? Якою буде реакція фактичних і 
потенційних конкурентів? І так далі. Одержати відповіді на ці питання можна шляхом 
продовження і деталізації аналізу, коли виконується пошук нових цільових ринків (цільових 
чи сегментів ніш) або досліджуються можливості розвитку існуючих (у загальному випадку 
– формування цільових ринків) для реалізації відібраних для конкретних підприємств в 
існуючих ринкових умовах варіантів інноваційного розвитку. 
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Об’єктивною передумовою ефективного сучасного бізнесу є економічна оцінка та 
визначення прийнятних меж рівня ризику, оскільки внаслідок двоїстого характеру ризик 
може бути як стимулом розвитку, так і чинником дестабілізації та занепаду. Чим складніші й 
глибші ринкові перетворення відбуваються в Україні, тим актуальнішою стає необхідність 
урахування ризику, побудови і вдосконалення адекватного інструментарію його аналізу, 
моделювання та прогнозування. 

Різноманітні аспекти ризику висвітлено в наукових працях відомих вітчизняних 
учених: І.О. Бланка, В.В. Вітлінського, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі, С.І. Наконечного, 
О.Л. Устенко, В.В. Черкасова, О.І. Ястремського, а також зарубіжних дослідників: Т. Бачкаї, 
Д. Месена, Є. Брігхема, Абрютиної М.С., Клейнера Г.Б., Стоянової Є.С. та ін. Теоретичні 
дослідження проблем ризику в сучасний період характеризуються комплексним, усебічним 
підходом до розгляду проблеми ризику [1–3]. Їх вивчення дозволило виділити складові 
елементи і властивості ризику як всепроникного, всеосяжного явища економічної діяльності, 
що чинить безпосередній вплив на характер функціонування та розвитку підприємства, і на 
цьому підґрунті розробити теоретико-методичні засади та практичний інструментарій 
створення ефективної системи забезпечення  стійкого розвитку підприємства.  

Підприємницький ризик може забезпечувати господарюючим суб’єктам збільшення 
або зниження доходів та прибутків. У разі зростання прибутку забезпечується основа та 
створюються фінансові гарантії успішного стабільного функціонування підприємства на 
ринку. Зниження цих показників є одним із індикаторів загрози економічній стабільності 
підприємства.  За сучасним поглядом на поняття ризику, негативні наслідки прояву ризику, 
які можуть виражатися не лише в завданні прямих та непрямих збитків, а й у небажаних 
відхиленнях від мети, можливих погіршеннях результативних показників господарської 
діяльності, є чинником дестабілізації розвитку підприємства [4]. З іншого боку, прибуток є 
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джерелом стійкого розвитку підприємства, оскільки він є основним внутрішнім джерелом 
формування фінансових ресурсів підприємства, зростання його ринкової вартості та 
основним захисним механізмом, що охороняє підприємство від  
банкрутства [5–9]. 

Прибуток є категорією сполучення ризику та розвитку підприємства, критерієм 
ефективності конкретного виду діяльності. Його наявність у достатніх обсягах та стабільні 
темпи зростання свідчать про високу ефективність використання ресурсного потенціалу 
підприємства і наявність внутрішнього потенціалу розвитку, а зворотний процес – про 
можливий ризик непокриття зроблених витрат, виникнення збитків і зрештою – банкрутство. 
Прибуток також полягає у тому, що він є основним внутрішнім джерелом формування 
фінансових ресурсів. Чим вищим є рівень генерування прибутку підприємства в процесі його 
господарської діяльності, тим меншою є його потреба в залученні фінансових коштів із 
зовнішніх джерел та, за інших рівних умов, тим меншим є ризик невиконання боргових 
зобов’язань, що посилює його фінансову стійкість.  

Прагнення до отримання прибутку об’єктивно стикається з можливістю виникнення 
збитків. Така ситуація вимагає визначення меж допустимості, виправданості ризику, 
установлення меж ризику, обумовлених особливостями умов господарювання кожного 
конкретного підприємства. Процес генерування прибутку, з одного боку, пов’язаний з 
ефективністю використання активів, якими володіє й розпоряджається підприємство, з 
іншого – зі структурою та ефективністю використання джерел коштів [5–7]. Таким чином, 
ризик поточної господарської діяльності підприємств може бути представлений у вигляді 
взаємодії двох основних елементів – виробничого (операційного) і фінансового. Їхня 
величина та співвідношення визначаються галузевими особливостями та економічними 
умовами функціонування підприємств. 

Практичні дії з дослідження ризику, пов’язаного з операційною та фінансовою 
складовими діяльності підприємств та з реальною оцінкою їхніх слабких і сильних сторін і 
пошуком напрямів подальшого розвитку, ускладнені. Це пов’язано з відсутністю 
статистичного матеріалу, точних і достовірних даних про діяльність підприємств, високим 
ступенем інформаційної невизначеності. Крім того, разом із ризиками, що досить легко 
піддаються кількісному аналізу, існує безліч ризиків, які практично неможливо коректно 
оцінити засобами традиційного математичного апарату. До них належать ризики політичні, 
природні, пов’язані зі змінами переваг та смаків споживачів, форс-мажорними обставинами 
та ін. У результаті склалася ситуація, у якій, з одного боку, об’єктивно існує значна потреба в 
розробці комп’ютерних систем оцінки ризику, адаптованих до специфіки умов і 
особливостей функціонування підприємств різних сфер діяльності, зокрема комерційної. З 
іншого боку, відповідні спеціалізовані програмні продукти на ринку практично не 
представлені.  Завдання комплексного дослідження ризику може бути вирішене з 
використанням запропонованої технології оцінки, аналізу й управління операційно-
фінансовими ризиками, розробленої з урахуванням специфіки діяльності підприємств 
роздрібної торгівлі (рис. 1). Принципами її розробки є конструктивність, доступність і 
простота інтерпретації процесу дослідження й управління ризиками торгових підприємств, 
що дає можливість економії фінансових, інтелектуальних ресурсів і часу. 

У процесі формулювання зв’язків між цілями і змінними в ході оцінки й визначення 
прийнятного рівня сукупного операційно-фінансового ризику підприємств торгівлі вихідною 
передумовою має бути міркування, що головним завданням підприємства є правильний 
вибір однієї з альтернатив, яка приводить до бажаного результату. Цей вибір здійснюється на 
основі визначення завдання шляхом прогнозування умов обстановки. Розроблена технологія 
визначає послідовність і напрями аналізу елементів операційної та фінансової складових 
сукупного ризику підприємств торгівлі та дає їм можливість вибору антиризикових заходів. 
Завдяки цьому підприємства у своїй практичній діяльності отримують дієвий інструмент 
діагностики ризику за слабкими сигналами.  

Стеження за слабкими сигналами дозволяє на основі прогнозування наслідків впливу 
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ризикових чинників визначити оптимальний момент реагування на початок негативних 
перетворень, пов’язаних із переходом у якісно новий стан і вчасно вжити заходів із 
підтримки фінансово-економічного стану підприємства згідно з визначеними цільовими 
програмами діяльності на всіх етапах його життєвого циклу. 

Рис. 1. Структурно-логічна схема проведення оцінки сукупного операційно-фінансового 
ризику підприємств торгівлі 

Завдяки можливості своєчасного реагування на негативні впливи зовнішнього та 
внутрішнього бізнесового середовища забезпечується стабільність розвитку підприємства. 

Завданням першого етапу є створення інформаційної бази досліджень. Змістовно цей 
етап складається зі збору інформації щодо складу активів, фінансових ресурсів, основних 
результативних показників господарської діяльності, інформації про кредиторів, які надають 
довгострокові та короткострокові кредити  (суми, терміни кредитів, умови обслуговування 
боргів), інформації про кредиторів, які надають комерційні (товарні) кредити (суми, терміни 
кредиторської заборгованості), а також довідкової інформації. 

I. ВИХІДНІ ДАНІ 

Кредити
Кредиторська заборгованість 

Довідкова інформація 

Активи, фінансові ресурси, результати господарської діяльності 

II. ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКУ 
Економічна оцінка та моделювання 
елементів операційного та фінансового 
левериджів підприємства: 
- товарообіг; 
- чистий операційний дохід; 
- непрямий дохід від банківських кредитів; 
- операційні витрати за виключенням 
фінансових витрат та орендної плати; 
- нетто-результат експлуатації інвестицій; 
- фінансові витрати; 
- чистий економічний прибуток 

Стійкість до ризику 
 
- чутлива межа товарообігу; 
- чутлива межа рівня чистого 
доходу; 
- чутлива межа  суми 
постійних витрат 

III. РОЗРОБКА АНТИРИЗИКОВИХ ДІЙ 
Ситуаційні характеристики 
операційної та фінансової складових 
сукупного ризику підприємства: 
- варіанти  значень ефекту операційного 
левериджу; 
- варіанти  значень ефекту фінансового 
левериджу; 
- варіанти різних сполучень ефектів 
операційного та фінансового 
левериджів; 
- визначення прийнятного рівня ризику 

Експрес-моделювання ситуацій ризику 
 
Еластичність   чистого прибутку за 
товарообігом та чистим доходом: 
- відсоток зниження  товарообігу,  
чистого доходу; 
- ризик зниження чистого прибутку на 
кожен відсоток зниження товарообігу, 
чистого доходу; 
- визначення прийнятного рівня  ризику 
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На другому етапі здійснюється дослідження ризику за такими напрямами: економічна 
оцінка та моделювання елементів операційного і фінансового левериджів підприємства; 
визначення стійкості до ризику. 

Третій етап – прогнозування наслідків негативного впливу операційно-фінансових 
ризиків та визначення комплексу антиризикових дій. Практична реалізація розрахункових 
процедур на цьому етапі здійснюється шляхом  експрес-моделювання ризикових ситуацій та 
аналізу ситуативних характеристик операційної й фінансової складових сукупного ризику. 

Реалізація вимог забезпечення комплексності, оперативності, об’єктивності 
дослідження ризику та багатоваріантності прогнозних  розрахунків обумовлює необхідність 
комп’ютеризації розрахунково-аналітичних процедур. Можливість її здійснення на першому 
етапі забезпечується через евристичне представлення завдання дослідження ризику як 
чинника стимулювання стійкого розвитку підприємства з дотриманням принципів ієрархії та 
конкретизації. Це дає можливість описати систему формування операційно-фінансового 
ризику на підприємствах роздрібної торгівлі як економічну модель, складовим елементам 
якої надано табличної форми. Таблиця містить вичерпний перелік показників, необхідних 
для аналітичних розрахунків сукупного ризику з урахуванням особливостей торгової галузі в 
ретроспективному й поточному періодах і на перспективу.  Використання засобів 
автоматизації розрахунків, таких як електронні таблиці MS Excel і Visual Basic, дозволяє 
проводити численні ітерації на кожному етапі і в кожному блоці розрахунків. У результаті 
аналітик одержує пакет варіантів ситуацій, що характеризують операційний, фінансовий і 
сукупний ризики підприємств торгівлі. На прикладі практичної діяльності підприємства 
роздрібної торгівлі торгової фірми «Лілея» в таблицю вихідних даних (табл. 1) були внесені 
відомості про результати діяльності підприємства за періоди n та n+1 [6, с. 105–107]. 
Інформація, зібрана на першому етапі, оброблялась за допомогою відповідних методик, що 
враховують особливості функціонування підприємств торгівлі [6, с. 89–95].  

Для виконання комплексу обчислень на другому етапі з метою надання економічної 
оцінки й подальшого моделювання елементів операційного і фінансового левериджів 
досліджуваного підприємства використовуються алгоритми розрахунку нетто-результату 
експлуатації інвестицій підприємств торгівлі [5, с. 108–110] та формули 1 – 3 (табл. 2). 

Таблиця 1 
Вихідні дані торгової фірми «Лілея», тис. грн (фрагмент) 

№ Показник n n+1 
Моделю-

вання ризику, 
Project 

1 Активи 1336,0 1242,8 
задається 
аналітиком 

1.1 Необоротні 1127,0 1062,0 -″- 
1.1.1 - власні 76,6 11,9 -″- 
1.1.2 - орендовані 1050,4 1050,4 -″- 
1.2 Оборотні 209,0 180,8 -″- 
… …і т.д. за елементами   -″- 

…інші показники -″- 

5 Товарообіг 980,4 1070,4 -″- 

6 Ставка податку на прибуток (десятковий дріб) 
відповідно до періоду 

розрахунків -″- 

7 Річний темп інфляції (десятковий дріб) -″- -″- 
 

Ця методика  є найбільш пристосованою для контролю й аналізу рівня ризику в 
динаміці. Сукупний ризик характеризується такими залежностями: оскільки операційний 
леверидж відображає вплив на прибуток структури собівартості продукції та обсягу її 
випуску, а фінансовий – взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням власного і 
позикового капіталу, то розрахунок цих двох показників показує, наскільки високий 
виробничий або фінансовий ризик генерує підприємство. Це дозволяє проводити комплексне 
вивчення впливу фінансових і економічних важелів, за допомогою яких можна досягти 
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найбільших результатів із незмінними ресурсами або бажаних результатів із найменшими 
зусиллями. Підсумком обчислень є протокол оцінки ризику у вигляді аналітичної таблиці 
(табл. 3), що дозволяє простежити джерела,  послідовність формування і склад таких 
елементів операційно-фінансового ризику, як товарооборот, чистий операційний дохід, 
непрямий дохід від банківських кредитів і кредиторської заборгованості, операційні витрати 
(не включаючи фінансові витрати), нетто-результат експлуатації інвестицій, фінансові 
витрати і чистий прибуток.  

Таблиця 2  
Аналітичні інструменти для проведення оцінки сукупного операційно-фінансового 

ризику підприємств торгівлі 
№ 
з/п 

Алгоритм розрахунку Умовні позначки 

1 
%

%

ОР

НРЕІ
ЕОЛ





 

ЕОЛ – ефект операційного левериджу,  %; 
Δ НРЕІ% – темп зміни нетто-результату експлуатації інвестицій, %; 
ΔОР% – темп зміни обсягу реалізації,  %. 

2 

 

%

%

НРЕІ

ЧП
ЕФЛ




  

ЕФЛ – ефект фінансового левериджу; 
ΔЧП% – темп зміни чистого прибутку, %; 
ΔНРЕІ% – темп зміни нетто-результату експлуатації інвестицій, %. 

3 СЕОФЛ = ЕОЛ х  ЕФЛ = 
%

%

ОР

НРЕІ




 × 
%

%

НРЕІ

ЧП




 

4 МБ = ОРвоп – ОРтб 

МБ – вартісний обсяг реалізації який забезпечує межу безпеки (запас 
міцності) операційної діяльності підприємства, тис. грн.; 
ОРвоп – вартісний обсяг реалізації, що забезпечує формування 
запланованої (або фактично досягнутої) суми валового операційного 
прибутку підприємства, тис. грн; 
ОРтб – вартісний обсяг реалізації, що забезпечує досягнення точки 
беззбитковості операційної діяльності підприємства, тис. грн 

5. КБ =МБ/ОРвоп×100 КБ – коефіцієнт (рівень) безпеки операційної діяльності підприємства 
 

Таблиця 3 
Економічна оцінка та моделювання елементів сукупного ризику з боку операційної і 

фінансової складових діяльності торгової фірми «Лілея», тис. грн. (фрагмент) 
Період 

№ з/п Показник 
n n+1 

Т
ем
п 

 
зм
ін
и,

 %
 

Project 

Т
ем
п 

зм
ін
и,

 %
 

П
ри
рі
ст

, 
зн
иж

ен
ня

 %
 

Результати експлуатації інвестицій 
1 Товарообіг 980,4 1070,4 109,1 1168,7 109,1 9,1 
2 Чистий операційний дохід  130,2 134,6 103,3 146,9 109,1 9,1 
2а у % до товарообігу 13,2 12,5 94,6 12,5 100,0 0,0 
3 Непрямий дохід від фінансових кредитів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 - від кредиторської заборгованості 61,9 71,8 115,9 78,3 109,1 9,1 
5 Фінансові витрати, усього 120,4 136,2 113,0 146,8 107,7 7,7 
 у т. ч. (за елементами)……….. … … … … … … 

Витрати 

6 
Операційні витрати (без фінансових витрат і 
орендної плати), усього  

960,2 1048,6 109,2 1136,3 108,3 8,3 

6а у т. ч. умовно-постійні (без орендної плати) 92,1 93,5 101,4 93,4 100,0 0,0 

6б 
умовно-змінні (без фінансових витрат за 
користування фінансовими кредитами) 

868,0 955,1 110,0 1042,8 109,1 9,1 

7 Нетто-результат експлуатації інвестицій  184,2 209,2 113,5 237,0 113,2 13,2 
8 Чистий економічний прибуток   44,6 51,2 114,9 55,4 108,1 8,1 

За його допомогою аналітик має можливість проаналізувати показники, що формують 
ефекти операційного і фінансового левериджів, оцінити характер їхнього прояву у звітному 
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періоді й на перспективу, виявити ланцюжки небажаного розвитку подій та прийняти 
рішення про їх корекцію.  

Показники аналітичної таблиці підібрано в такій послідовності, що користувач має 
можливість прослідкувати, яким чином операційний важіль впливає на нетто-результат 
експлуатації інвестицій, а фінансовий – на суму чистого прибутку підприємств; яким чином 
зміна одного або декількох значень проміжних показників відбивається на кінцевих 
результатах. 

Набуті в результаті аналітичної роботи фактичні значення складових елементів 
операційного і фінансового левериджів за період  n+1 та Project, мають таке застосування: 

– дають можливість проаналізувати показники, що формують ефекти операційного і 
фінансового левериджів, оцінити характер їхнього прояву у звітному періоді й на 
перспективу, виявити ланцюжки небажаного розвитку подій і ухвалити рішення щодо їхньої 
корекції; 

– дають можливість простежити логічні зв’язки між проміжними показниками та 
подальшими завершальними й узагальнюючими розрахунками ефектів операційного, 
фінансового левериджів та сукупного ефекту операційного і фінансового левериджів;  

– використовуються в подальших розрахунках, а також як база порівняння  з певним 
рівнем прийнятного ризику. 

Стійкість до ризику визначається шляхом проведення порівняльних процедур 
фактичних даних і параметрів стійкості підприємства до ризику – межі рентабельності та 
«запасу міцності» (межі безпеки). Запас міцності визначає можливі межі маневру 
підприємств торгівлі в закупівельній і ціновій політиці, у зменшенні натурального обсягу 
реалізації товарів у несприятливих ринкових умовах.  

Параметри стійкості до ризику визначаються на основі описових характеристик шкал 
ризику, які більшість авторів рекомендують для оцінки прийнятності рішень, що містять 
ризик. На нашу думку, найбільш прийнятною для оцінки і практичного застосування є 
градація ризику з урахуванням специфіки торгівлі, яку наведено в дослідженні «Економіка 
торговельного підприємства» [3, с. 717]. У цій праці градація ризику залежно від рівня 
можливих втрат здійснюється шляхом виділення певних зон ризику. Безризикова зона 
характеризується тим, що тут втрати не очікуються. У зоні допустимого ризику найгіршим 
результатом може бути зменшення прибутку підприємства. Зона критичного ризику 
характеризується втратами в розмірі запланованих доходів. У зоні неприпустимого ризику 
виникнення ризикових подій призводить до втрати частини власного капіталу підприємства. 
У зоні катастрофічного ризику обсяги збитків перевищують власні кошти підприємства та 
можуть становити суму, яка дорівнює його майновому стану. 

Таким чином, зони неприпустимого і катастрофічного ризиків відповідають 
кризовому стану підприємства, що знаходиться на межі банкрутства. У цих випадках перед 
підприємством не стоїть завдання оцінки прийнятності рівня ризику, його завданням є 
розробка і вживання комплексу антикризових заходів. 

Визначальними моментами для оцінки ризику в зонах допустимого і критичного 
ризиків є межа рентабельності (точка беззбитковості) і «запас міцності» (межа безпеки) 
підприємств торгівлі [6]. Розрахунки межі рентабельності дозволяють установити межу між 
витратами й результатами. Торгівля в обсязі критичного рівня реалізації означатиме лише 
відшкодування купівельної вартості товарів і витрат за повної відсутності прибутку. У своїй 
діяльності підприємства повинні забезпечувати такий обсяг реалізації товарів, за якого сума 
чистого операційного доходу не тільки дорівнюватиме загальній сумі витрат, а й буде 
забезпечувати отримання певного прибутку. Як уже було відзначено, у торгівлі критичними 
можуть уважатися як обсяг товарообороту, так і сума торгових надбавок. У рамках цього 
алгоритму критичним є обсяг товарообороту. Відомо два підходи до розгляду точки 
беззбитковості: погляд зверху (від середнього, відомого, нормального прибутку) і знизу, із 
зони збитків 3. У першому випадку точка беззбитковості – межа, до якої не можна 
наближатися, бо це «мертва точка», у другому – це мета, до якої слід прагнути. 
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Для галузей матеріального виробництва такий підхід у певних ситуаціях може бути 
виправданим, але в торгівлі наближення до точки беззбитковості із зони прибутку, навіть 
виходячи з певних стратегічних або тактичних міркувань, є неприпустимим. У 
матеріальному виробництві освоєння нових видів виробів на початкових етапах може 
супроводжуватися збитками, що передують досягненню запланованих обсягів завантаження 
потужностей і освоєння наміченого сегмента ринку. Потім така діяльність стає прибутковою.  

Торгове підприємство є більш уразливим в аспекті можливості варіювання продукції, 
малоліквідних нефінансових активів. Переважання оборотного капіталу є одночасно 
перевагою і недоліком торгівлі, оскільки відсутня та велика «зона ризику», яка є в 
товаровиробника.  

Перебуваючи в зоні напруженості, поблизу точки беззбитковості, промислові 
підприємства можуть використовувати малоліквідні нефінансові активи – устаткування, 
патенти, конструкторські розробки, «ноу-хау» як засоби для покращення становища. 
Торгівля не має таких засобів, тому після перебування в зоні напруженості, поблизу точки 
беззбитковості, майже відразу настає криза. 

Запас міцності визначає можливі межі маневру підприємств торгівлі як у ціновій 
політиці, так і в зниженні натурального обсягу реалізації товарів у несприятливих ринкових 
умовах (формула 4, табл. 2). Для просторових та часових зіставлень більш придатним є 
вираження межі безпеки у вигляді відносної величини (формула 5, табл. 2). У фаховій 
літературі визначено межі «солідного» запасу міцності, який є більшим за 10,0%. Це означає, 
що підприємство має витримати не менше ніж 10% зниження виручки від реалізації без 
серйозної загрози для свого фінансового стану. 

Розглянуті вище аналітичні залежності визначення точки беззбитковості й запасу 
фінансової міцності використовуються в розрахунковому алгоритмі як параметри стійкості 
до ризику таким чином. 

1. Розраховується сума виручки, що відповідає точці беззбитковості, та порівнюється 
її значення  з фактичною виручкою  періодів n+1 та Project. Якщо в  ситуації, яку 
досліджували, фактична виручка виявляється меншою, ніж у точці беззбитковості, то 
з’являється попереджувальна інформація про те, що підприємство знаходиться в зоні 
збитків, і рекомендація вжити заходів для досягнення беззбиткової діяльності (перевищення 
доходів над витратами). Подальші дії не проводяться. Якщо підприємство має прибуток, то 
переходять до наступних розрахунків. 

2. Розраховується рівень безпеки операційної діяльності й порівнюється з граничним 
значенням «солідного» (безризикового) запасу фінансової міцності – 10%. Якщо 
підприємство має високий запас фінансової міцності, то з’являється відповідне повідомлення 
про це. Якщо запас фінансової міцності менший за 10%, з’являється інформація про те, що 
запас фінансової міцності знаходиться нижче, ніж безризиковий рівень (менше 10%). 
Рекомендується проаналізувати перспективи можливого погіршення кон’юнктури ринку і 
вжити попереджувальних заходів для зменшення її негативного впливу на фінансові 
результати діяльності підприємства. 

3. Розраховується чутлива межа рівня чистого доходу (безпечне зниження, яке може 
відбуватися перед тим, як підприємство опиниться в точці беззбитковості). Розраховується 
чутлива межа постійних витрат (безпечне збільшення, що може відбуватися перед тим, як 
підприємство опиниться в точці беззбитковості). 

4. На основі розрахунків пунктів 2 та 3 показники сортуються за ступенем чутливості 
до несприятливої зміни кон’юнктури ринку і стійкості до ризику, що дозволяє ухвалювати 
ефективні господарські рішення, які відповідають мінімальному ризику, впливаючи на 
найбільш чутливі до ризику показники. 

На третьому етапі реалізується завдання визначення антиризикових дій підприємства. 
Перший блок дає можливість провести експрес-моделювання ризикових ситуацій. 
Використання залежностей, що становлять сутність сукупного операційно-фінансового 
левериджу та комп’ютерних технологій, дозволяє, не займаючись прямими розрахунками, 
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відповісти на запитання, яким чином зміниться прибуток у разі певних змін виручки від 
реалізації.  Аналітик визначає тенденції зміни виручки від реалізації та на цій основі може 
оцінити рівень сукупного ризику підприємства в аспекті ризику втрати прибутку. Чим 
більшим буде значення сукупного ефекту операційно-фінансового левериджу, тим більшим 
буде ризик підприємства зазнати великих втрат прибутку навіть у разі  незначного зниження 
виручки. Результати розрахунків оформлюються у вигляді протоколу (рис. 2). 

Експрес-моделювання ризикових ситуацій 

Зміна чистого прибутку в разі зміни чистого доходу та інших незмінних  умов 

Можлива ситуація 

Чистий дохід звітного періоду % зміни (+;-) 

Ризик зменшення чистого прибутку в разі 
зниження чистого доходу 

-10,0% -24,05 
-9,5% -22,85 
-9,0% -21,64 

250,00 

та ін.  

Рис. 2. Протокол результатів експрес-моделювання ризикових ситуацій (приклад) 
 

Значення експрес-моделювання ризикових ситуацій полягає в тому, що вже на цьому 
етапі є можливість визначити прийнятний рівень (нижню межу) зниження прибутку 
підприємства та значення сукупного ефекту операційно-фінансового  левериджу, що йому 
відповідає. Із  цих розрахунків можна зробити практичний висновок про те, що в разі, якщо 
підприємство має високе значення сукупного ефекту операційно-фінансового левериджу, але 
водночас у перспективі товарооборот та/або чистий дохід можуть мати тенденцію до 
зниження, слід уживати заходів для запобігання небажаному розвитку подій або компенсації 
їхніх негативних наслідків шляхом впливу на складові елементи сукупного ефекту 
операційного та фінансового левериджів. Підставою для таких міркувань є думка аналітика 
про те, які елементи в операційній або фінансовій складових діяльності підприємства, за 
прогнозами, найбільшою мірою будуть або можуть бути схильні до змін. 

Напрями впливу на сукупний ефект операційно-фінансового левериджу визначаються 
за допомогою розрахунків – «Ситуативні характеристики операційної і фінансової складових 
сукупного ризику підприємства», результати яких вносяться в протокол, форму якого 
наведено у табл. 4. Інформація, подана в таблиці дозволяє аналізувати сумарний рівень 
ризику, пов’язаний із підприємством у вихідному періоді під дією сукупного ефекту 
операційно-фінансового левериджу, а також визначати роль операційного і фінансового 
ризиків у формуванні сукупного ризику, оскільки відображає значення ефектів операційного 
й фінансового левериджів, які є відповідно операційною і  фінансовою складовими 
сукупного ризику  діяльності  підприємства.  

Таблиця 4 
Протокол результатів розрахунків ситуативних характеристик ефектів операційного й 

фінансового левериджів та сукупного ефекту операційно-фінансового левериджу 
підприємства 

Моделювання операційної й фінансової складових сукупного ризику діяльності підприємства 

Показник Оцінка ризику, вихідний період 
(n+1) 

Моделювання ризику, 
Project 

Ефект операційного левериджу (ризик операційної 
складової) 

1,60 3,16 

Ефект фінансового левериджу  (ризик фінансової 
складової) 1,51 6,32 

Сукупний ефект операційного і фінансового 
левериджів  (сукупний ризик з боку операційної і 
фінансової складових діяльності підприємства) 

2,40 19,97 

 



 

 213

Розрахунки й моделювання проводяться окремо для характеристики зміни прибутку, 
як функції товарообороту та торгових надбавок. Комп’ютерні можливості дозволяють 
порівняти одержані дані між собою та надати відповідного опису поточної ситуації.     

Подальше завдання визначення прийнятного рівня ризику і напрямів дії на ризик 
зводиться до вибору одного з трьох варіантів: 

– високий рівень ефекту фінансового левериджу разом із слабким ефектом  
операційного левериджу; 

– низький рівень ефекту фінансового левериджу разом із слабким ефектом  
операційного левериджу; 

– помірні значення ефектів фінансового й операційного левериджів. 
В узагальненому випадку критерієм вибору того або іншого варіанта є оптимальна 

структура капіталу за достатньої економічної безпеки співвідношення чинників поточної 
операційно-фінансової діяльності підприємства, що дозволяє досягти кращих фінансових 
результатів, які виправдовують зроблені витрати. Основна складність у здійсненні впливу на 
операційно-фінансовий леверидж полягає в тому, що практичні дії з управління рівнем 
левериджу не піддаються жорсткій формалізації й залежать від низки чинників: стабільності 
продажів і поставок, стосунків із постачальниками, кон’юнктури ринку, наявності 
резервного позикового потенціалу, темпу розвитку підприємства, поточної структури активів 
і пасивів, поточної та перспективної ситуацій на фінансовому ринку та ін. У цій ситуації на 
основі певних припущень щодо можливих змін товарообороту, чистого доходу, складу 
капіталу і витрат аналітик може передбачити певні результати у разі зміни вихідних 
припущень і визначити, наскільки чутливим буде результат для кожної такої зміни або їх 
комплексу. Маючи в наявності кілька таких результатів (набір альтернатив), на основі 
аналізу можна скласти думку про ризик, пов’язаний із планом дій, що намічаються, та 
ухвалити рішення, яке найкращим чином задовольнить визначеним цілям і відповідним 
чином скорегувати операційну й фінансову складові діяльності підприємства. 

Зрештою у ході оцінювання ризику за допомогою економічних методів для 
підприємства є можливість ослабити або уникнути його негативного впливу на фінансові 
результати та ухвалити рішення про вибір раніше розробленої програми комерційної 
діяльності або про заміну її іншою програмою, що містить попередньо підготовлену 
послідовність дій на випадок невдалого результату, що виходить за визначені межі.  

 Економічна оцінка елементів операційного та фінансового левериджів 
досліджуваного підприємства (табл. 3) показала, що в періоді (n+1) підприємство досягло 
позитивного фінансового результату, вираженого в отриманні чистого економічного 
прибутку 51,2 тис. грн. Результати експлуатації інвестицій представлені товарообігом, 
непрямим доходом від кредиторської заборгованості, а також орендною платою та 
фінансовими витратами з обслуговування кредиторської заборгованості, що входять до 
складу фінансових витрат склали 209,2 тис. грн. Фінансових кредитів підприємство не має. 
Формування елементів ефектів операційного й фінансового левериджів відбувається під 
впливом темпів зміни товарообороту, чистого операційного доходу, нетто-результату 
експлуатації інвестицій та чистого економічного прибутку. Особливу увагу привертають такі 
характеристики показників: темпи збільшення товарообороту випередили темпи зростання 
чистого операційного доходу; умовно-постійні витрати зросли на 1,4%, хоча відповідно до 
їхнього економічного змісту це не повинно було статися; темпи зміни умовно-змінних 
витрат перевищують темпи зміни товарообороту, хоча за своїм економічним змістом вони 
мають слідувати за динамікою товарообороту.  Це негативно відбилося на стійкості 
підприємства до ризику. Характеристику стійкості підприємства до ризику подано в табл. 5. 
Результати відповідних розрахунків показали, що підприємство практично не має запасу 
фінансової міцності: за умов зниження товарообороту всього на 0,98% воно опиниться в 
точці беззбитковості, а в разі подальшого зниження – у зоні збитків. Цю ситуацію описано в 
стовпці «Рекомендації» для періоду (n+1), де зазначено запас фінансової міцності, що є 
індикатором безризикового рівня зниження товарообороту. Також звертається увага на те, 
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що слід проаналізувати можливі перспективи різкого зниження товарообороту і в разі 
високої ймовірності небажаного для підприємства розвитку подій ужити попереджувальних 
заходів для зменшення їхнього негативного впливу. У табл. 5 є додаткова інформація для 
підвищення обґрунтованості прийняття рішень щодо чутливої межі рівня чистого доходу і 
постійних витрат. У стовпці «Рекомендації» основні показники, що характеризують стійкість 
підприємства до ризику розподілено в порядку зниження чутливості до несприятливої зміни 
кон’юнктури ринку та погіршення основних результатів господарювання. 

Найбільш чутливим є чистий дохід, середня чутливість у товарообороту, найменш 
чутливі – постійні витрати. 

Таблиця 5 
Визначення стійкості до ризику торгової фірми «Лілея» 

Період 
Показник 

n+1 Рекомендації Project Рекомендації 
1. Запас міцності 
(чутлива межа зниження 
товарообігу, за якого 
підприємство опиниться 
в точці беззбитковості), 
% 

0,98% Запас фінансової міцності 
нижче за безризиковий 
рівень (менше ніж 10%). 
Рекомендується про-
аналізувати можливі 
перспективи погіршення
кон’юнктури ринку, 
зниження попиту, різкого 
зменшення товарообігу та 
вжити попереджувальних 
заходів для змен-шення 
їхнього негативного впливу 

3,39 % Запас фінансової міцності 
нижче за безризиковий рівень 
(менше ніж 10%). 
Рекомендується про-
аналізувати можливі 
перспективи погіршення 
кон’юнктури ринку, 
зниження попиту, різкого 
зменшення товарообігу та 
вжити попереджувальних 
заходів щодо зменшення 
їхнього негативного впливу 

2. Чутлива межа рівня 
чистого доходу 
(безпечне зниження, яке 
може відбутися перед 
тим, як підприємство 
опиниться в точці 
беззбитковості), %  

0,86% 2,81 % 

3. Чутлива межа 
постійних витрат 
(безпечне збільшення, 
яке може відбуватися 
перед тим, як 
підприємство опиниться 
в точці беззбитковості), 
%  

1,02% 

За ступенем чутливості до 
несприятливих змін 
кон’юнктури ринку та 
погіршення основних 
результатів господарювання 
показники мають таку 
послідовність: найбільш 
чутливим є чистий дохід –
0,86%; середня чутливість –
товарообіг – 0,98%; менш 
чутливими є постійні 
витрати – 1,02% 

3,43 % 

За ступенем чутливості до 
несприятливих змін 
кон'юнктури ринку та 
погіршення основних 
результатів господарювання 
показники мають таку 
послідовність: найбільш 
чутливим є чистий дохід –
2,81%; середня чутливість –
товарообіг – 3,39%; менш 
чутливими є постійні витрати 
– 3,43% 
 

 
Детальніший аналіз сукупного ризику та його операційної й фінансової складових 

(табл. 6) показав, що, якщо розглядати прибуток як функцію товарообороту, то у вихідній 
ситуації сукупний ризик формується під впливом ефектів операційного левериджу (1,480%) 
та фінансового левериджу (1,096%).  

Сукупний ефект операційно-фінансового левериджу становить 1,622%. Таким чином, 
підприємство має помірні значення ефектів операційного і фінансового левериджів та 
обумовлені їхнім впливом ризики. Під впливом сукупного ефекту операційно-фінансового 
левериджу ризик підприємства виражається в зменшенні чистого прибутку на 1,622% на 
кожен відсоток зниження товарообороту. Характеристика цієї ситуації подана в рядку «Опис 
ситуацій» (вихідний період). Якщо розглядати прибуток як функцію чистого операційного 
доходу, то оцінка ризику торгової фірми «Лілея» набуде іншого вигляду (табл. 7). Ефект 
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операційного левериджу значно збільшується і становить 4,051%, відповідно зростає 
сукупний ефект операційного й фінансового левериджів до 4,440%. В описі ситуацій 
міститься інформація про те, що на підприємстві переважає підприємницький ризик, про що 
свідчить ефект операційного левериджу, який дорівнює 4,051%. Це означає, що скорочення 
чистого доходу на 1% призведе до зниження чистого прибутку на 4,051%. 

Таблиця 6 
Моделювання операційної та фінансової складових сукупного ризику діяльності 

торгової фірми «Лілея» (прибуток як функція товарообороту) 

Показник 
Оцінка ризику, 

вихідний період (n+1) 
Моделювання ризику, 

Project 
Ефект операційного левериджу (ризик операційної 
складової) 

1,480 1,447 

Ефект фінансового левериджу  (ризик фінансової складової) 1,096 0,614 
Сукупний ефект операційного й фінансового левериджів  
(сукупний ризик з боку операційної й фінансової складових 
діяльності підприємства) 

1,622 0,888 

Опис ситуацій 

Вихідний період Моделювання 
     Підприємство має помірні значення ефектів 
операційного і фінансового левериджів та пов’язані з 
їхньою дією ризики. 
     Під впливом сукупного ефекту операційно-
фінансового левериджу ризик підприємства полягає у 
зниженні чистого прибутку на 1,622% на кожен 
відсоток зниження товарообігу 

     Підприємство має помірні значення ефектів 
операційного і фінансового левериджів та пов’язані 
з їхньою дією ризики. 
     Під впливом сукупного ефекту операційно-
фінансового левериджу ризик підприємства полягає 
в зниженні чистого прибутку на 0,888% на кожен 
відсоток зниження чистого доходу 

 

 
Таблиця 7 

Моделювання операційної та фінансової складових сукупного ризику діяльності 
торгової фірми «Лілея» (прибуток як функція чистого операційного доходу) 

Показник 
Оцінка ризику, 

вихідний період (n+1) 
Моделювання 
ризику, Project 

Ефект операційного левериджу (ризик операційної 
складової) 

4,051 1,450 

Ефект фінансового левериджу  (ризик фінансової складової) 1,096 0,614 
Сукупний ефект операційного та фінансового левериджів  
(сукупний ризик із боку операційної й фінансової складових 
діяльності підприємства) 

4,440 0,890 

Опис ситуацій 
Вихідний період Project 

     Переважає підприємницький ризик, пов’язаний із можливою 
недостатністю коштів для покриття поточних операційних витрат. 
Операційний леверидж значною мірою впливає на нетто-результат 
експлуатації інвестицій (прибуток перед сплатою відсотків за кредит та 
податку на прибуток, з урахуванням ефекту від кредиторської 
заборгованості та інфляції). Скорочення чистого доходу приведе до 
ризику значного зниження нетто-результату експлуатації інвестицій. Це 
загрожує високими темпами зменшення чистого прибутку. На кожен 
відсоток зменшення чистого доходу за рахунок дії ефекту операційного 
левериджу прибуток знизиться на 4,051%. 
     Сукупний ризик підприємства полягає в можливому скороченні 
чистого прибутку на  4,440% на кожен відсоток зниження чистого доходу. 
Звернути увагу на пропорції  та співвідношення темпів зміни основних 
результативних показників і складових елементів операційного і 
фінансового левериджів 

     Підприємство має помірні 
значення ефектів операційного і 
фінансового левериджів та 
пов’язані з їхньою дією ризики. 
     Під впливом сукупного 
ефекту операційно-фінансового 
левериджу ризик підприємства 
полягає в зниженні на 0,890% 
чистого прибутку на кожен 
відсоток зменшення чистого 
доходу 

 

Сукупний ризик полягає в можливому зменшенні чистого прибутку на 4,440% на 
кожен відсоток зниження чистого доходу. З огляду на цю інформацію підприємству 
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необхідно вирішити, чи є прийнятними рівні ризику, що склалися. Очевидно, що 
першочергових заходів слід ужити для підвищення стійкості до ризику, тобто досягти 
збільшення відстані між доходами та витратами для того, щоб показник запасу фінансової 
міцності наблизився до безризикового рівня. За умови застосування заходів для підвищення 
фінансової стійкості підприємства сукупний ризик, розрахований на основі прибутку як 
функції товарообороту, має влаштовувати підприємство, оскільки еластичність прибутку за 
товарооборотом є незначною. Особливу увагу слід звернути на ступінь ризику, 
обумовленого зміною чистого операційного доходу. У ситуації, що склалася, слід 
передбачити заходи зі зменшення ступеня впливу ефекту операційного левериджу. Можна 
сконцентрувати зусилля на збільшенні темпів зростання чистого операційного доходу або на 
зниженні темпів зростання нетто-результату експлуатації інвестицій. Також можна діяти у 
двох напрямах одночасно.  

Оскільки можливості впливу підприємств торгівлі на формування багатьох показників 
досить обмежені, розглянемо один із варіантів, що передбачає забезпечення підвищення 
темпів зростання чистого доходу. Цього можна досягти, наприклад, якщо в перспективі 
забезпечити подальше зростання товарообігу, незмінний рівень торгових надбавок, незмінну 
величину постійних витрат та зростання змінних витрат відповідно до динаміки зростання 
товарообігу. Кількісні характеристики цих змін можна внести як вихідні дані в стовпчик 
періоду Project (табл. 1).  Результати впливу заходів щодо дії на ризик містяться в стовпчиках 
табл. 3, 4, передбачених для періоду Project. Як бачимо, проведення передбаченого 
комплексу заходів дозволить дещо підвищити стійкість підприємства до ризику. Сукупний 
ризик, розрахований на основі прибутку як функції товарообороту, має тенденцію до 
зниження, також, що особливо важливо, зменшився ризик, обумовлений реакцією прибутку 
на можливе зниження чистого доходу. Це стало можливим завдяки зниженню ефекту 
операційного левериджу від 4,051 до 1,450%. 

Нами розглянуто лише один із можливих комплексів заходів для впливу на ризик. 
Підприємство, виходячи з конкретних умов функціонування, може розглянути безліч 
варіантів таких заходів. Наприклад, можна сконцентрувати увагу на динаміці складових 
елементів нетто-результату експлуатації інвестицій або на зміні лише умовно-постійних або 
лише умовно-змінних витрат та ін. Таким чином, є можливість вироблення певної позиції, 
що забезпечить підприємству прийнятний рівень сукупного операційно-фінансового ризику, 
а багатоваріантні розрахунки допоможуть своєчасному вибору оптимального 
альтернативного варіанта. 

Висновки. Економічний ризик є дестабілізуючим чинником сталого розвитку 
суб’єктів господарювання. Сучасному стану економіки України властивий підвищений 
ступінь ризику в діяльності підприємств, тому їх актуальним завданням є забезпечення 
ризикостійкості, яку, на нашу думку, слід розуміти як безперервну здатність протистояти 
несприятливим ситуаціям, пов’язаним із ризиком, як у просторовому аспекті – на мезорівні, 
мікрорівні та безпосередньо в операційній діяльності, так і в динамічному – на 
стратегічному, тактичному та операційному рівнях прийняття рішень. Для цього необхідно, 
разом із виявленням ризику, дослідженням його причин і чинників та подальшим аналізом, 
систематично досліджувати можливий вплив та наслідки прояву ризику на результати 
діяльності підприємства та визначати адекватні превентивні заходи щодо виявлених загроз, 
способи і джерела компенсації їхньої негативної дії.  

Ризик підприємств торгівлі, як невід’ємної складової економічної системи країни, 
значно підсилюється через дію специфічних галузевих чинників. Підвищення 
обґрунтованості підготовки й реалізації господарських рішень  на підприємствах торгівлі є 
найважливішою передумовою забезпечення їхнього сталого розвитку та 
конкурентоспроможності в умовах кризових процесів, що відбуваються сьогодні в економіці 
України.  

Запропонована методика економічної оцінки й визначення прийнятного рівня 
операційно-фінансового ризику дає можливість підприємствам торгівлі на основі вивчення 
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поточного ризику за допомогою економічних методів скласти програму управління ризиком 
на перспективу яка дозволить уникнути зон найбільших ризиків та забезпечить стійкий 
розвиток. Її відмітною рисою є можливість широкого практичного використання завдяки 
можливості адаптації до конкретних організаційно-правових форм, видів економічної 
діяльності та специфіки господарювання підприємств. 
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ГЛАВА 4.8. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Ільчук П. Г. 
кандидат економічних наук, доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

В умовах стійких тенденцій подальшої глобалізації світової економіки 
інтернаціоналізація економіки України є одним основних джерел економічного зростання. 
Інтернаціоналізація підприємства – це важливий крок щодо розвитку діяльності 
підприємства, що вимагає прийняття цілої низки управлінських рішень. І вже у момент 
формування стратегії інтернаціоналізації постає проблема оцінювання ефективності 
інтернаціоналізації, тобто виникає потреба у підтвердженні доцільності або ж навпаки – 
недоцільності розширення діяльності підприємства за межі країни базування. 

Керівникам підприємства під час прийняття рішень про формування стратегії 
інтернаціоналізації підприємства потрібно володіти повною і достовірною інформацією, яка 
даватиме відповіді на такі питання: Які переваги та недоліки інтернаціоналізації? Якого 
рівня інтернаціоналізації доцільно досягти? Якими будуть результати інтернаціоналізації 
підприємства з точки зору її ефективності? 

Для підприємства важливим є комплексне оцінювання інтернаціоналізації з позиції 
переваг, які вона собою призведе для підприємства. 

І. М. Польова наголошує, що вибираючи стратегію інтернаціоналізації, підприємство 
повинно зважити усі переваги та недоліки певного виду діяльності [6, с. 46] та проводить 
порівняльне аналізування альтернативних видів діяльності економічних агентів на 
закордонних ринках, однак не деталізує окремі переваги інтернаціоналізації. 

Ю. К. Перский та П. В. Новікова [5, с. 39-42] розглядають окремі переваги, 
досягнення яких підприємствами можливе в умовах інтернаціоналізації, однак трактують 
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такі переваги лише як проактивні мотиви інтернаціоналізації та не проводять їхнього 
поглиблено дослідження.  

Серед дослідників немає єдиного підходу щодо визначення рівня інтернаціоналізації. 
Ряд дослідників характеризують інтернаціоналізацію окремих ринків за допомогою 
абсолютних показників: прямі іноземні інвестиції [1, с.1180] та обсяги експортних операцій 
[2, с.38]. Базові засади оцінювання рівня інтернаціоналізації вітчизняних підприємств на 
основі відносних показників розроблено І. Ф. Коломійцем [3, с.233-237] та 
О. В. Шаповаловим [7, с.837-383]. Крім того, І. Ф. Коломійцем закладено основи оцінювання 
ефективності інтернаціоналізації підприємств [4, с. 6], а показники аналізування рівня 
внутрішньокраїнної та зовнішньоїкраїнної інтернаціоналізації економіки країн запропонував 
О. В. Шаповалов [7, с. 836-837]. 

Переваги інтернаціоналізації для підприємств можна систематизувати в п’ять груп: 
1) збільшення обсягу реалізації продукції, 2) досягнення ефекту масштабу діяльності 
(економії від розширення діяльності), 3) посилення ринкової позиції підприємства та 
зменшення залежності від існуючих ринків, 4) отримання можливості використання 
відмінностей і спільних характеристик вітчизняного ринку у порівнянні із закордонними 
ринками, 5) отримання можливості застосування існуючого досвіду управління на нових 
ринках та набуття нового досвіду діяльності. 

Наведені вище результати інтернаціоналізації підприємств сприятимуть отриманню 
переваг підприємствами як на вході на закордонні ринки, так і на виході з закордонних 
ринків, а також, насамперед, і фінансових переваг. Переваги від входу на закордонні ринки 
полягають в організуванні ланцюга вартості підприємства таким чином, щоб оптимально 
використовувати відмінності між витратами і результатами (ефективністю) використання 
ресурсів в різних країнах, тобто розташування елементів ланцюга вартості саме на тих 
закордонних ринках, де витрати підприємства на здійснення конкретних видів діяльності є 
мінімальними у порівнянні з вітчизняним, а також і іншими закордонними ринками. 

Переваги від виходу із закордонних ринків включають в себе використання 
відмінностей і спільних характеристик у ситуації попиту на продукцію і конкуренції на 
ринках різних країн, тобто отримання можливості виходу з окремого закордонного ринку за 
рахунок переходу на інший закордонний ринок без зниження ефективності діяльності 
загалом у випадку критичного зниження попиту на продукцію або суттєвого підвищення 
рівня конкуренції на окремому закордонному ринку. Отримання підприємством переваги 
виходу з ринку можливе також і в тому випадку, коли діяльність на іншому закордонному 
ринку є більш ефективною, однак підприємство не має можливості (достатньо ресурсів 
тощо) для входу на такий закордонний ринок. 

Проблема практичного дослідження інтернаціоналізації економіки, що визначає 
взаємозв’язок фінансових результатів інтернаціоналізації підприємств (P, profit) та рівня 
інтернаціоналізації (I, internationalization), є однією з найбільш дискусійних. 

На основі узагальнення існуючих підходів до визначення рівня інтернаціоналізації 
підприємств можна стверджувати, що для цієї мети використовуються показники, які можна 
класифікувати на шість груп: 1) базові показники; 2) показники, що базуються на діапазоні 
діяльності; 3) індекси; 4) показники, що базуються на рівні концентрації; 5) показники, що 
базуються на рівні диверсифікації; 6) показники, що базуються на видах діяльності у 
ланцюгу вартості. 

Найбільш поширеним є показник інтернаціоналізації, який базується обсягах 
реалізації продукції (FSTS). Цей показник розраховується як відношення виручки від 
реалізації продукції за експортними контрактами і виручки від реалізації продукції 
безпосередньо на закордонних ринках до загальної величини виручки від реалізації 
продукції підприємства. Перевагами використання показника FSTS є: 1) він дозволяє 
визначити важливість зовнішніх ринків для діяльності компанії шляхом використання 
простого та важливого показника – частки продукції, що реалізується на таких ринках у 
загальній величині виручки від реалізації; 2) легкий доступ до інформації, на основі якої він 
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визначається, оскільки інформація щодо обсягів реалізації продукції міститься у фінансовій 
звітності підприємств, а дані щодо зовнішньоекономічної діяльності також містяться у 
публічній звітності підприємств. Недоліком даного показника є його низька інформаційна 
наповненість, оскільки він не відображає рівня структурної участі на закордонних ринках, а 
також не відображає конфігурації видів діяльності в ланцюгу вартості і управлінського 
досвіду зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Так, на основі звіту UNCTAD за 2014 рік [8] можна стверджувати про високий рівень 
інтернаціоналізації найбільших транснаціональних корпорацій світу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка активів, виручки від реалізації та кількості працівників, а також показників 

FSTS, FATA та FETE найбільших 100 корпорацій світу у 2011-2013 рр. 
Роки 

Показник 
2011 2012 2013 

Темп приросту за 
2011-2013 рр. 

Вартість активів за кордоном, млрд. дол. США 7634 7888 8035 5,25 
Вартість активів у країні базування, млрд. дол. США 4897 5435 5620 14,76 
Загальна вартість активів, млрд. дол. США 12531 13323 13656 8,98 
FATA, % 60,92 59,21 58,84 -3,42 
Виручка від реалізації продукції на закордонних ринках, 
млрд. дол. США 

5783 5900 6057 4,74 

Виручка від реалізації продукції у країні базування, млрд. 
дол. США 

3045 3055 3264 7,19 

Загальна виручка від реалізації продукції, млрд. дол. США 8827 8955 9321 5,60 
FSTS, % 65,51 65,88 64,98 -0,81 
Кількість працівників на закордонних ринках, тис. 9911 9821 9810 -1,02 
Кількість працівників у країні базування, тис. 6585 7125 7482 13,62 
Загальна кількість працівників, тис. 16496 16946 17292 4,83 
FЕTЕ, % 60,08 57,95 56,73 -5,58 

Примітка: сформовано автором на основі [8] 
 

Таким чином, за даними табл. 1 можна стверджувати про значний рівень 
інтернаціоналізації провідних корпорацій світу, адже близько 60% їхніх активів розташовано 
на закордонних ринках, практично 65% виручки від реалізації продукції отримується на 
закордонних ринках, а також більше 56% працівників зайняті на закордонних ринках. Хоча і 
спостерігається незначна тенденція до зниження рівня інтернаціоналізації, однак 
ефективність діяльності на закордонних ринках в сучасних економічних умовах відіграє 
більшу роль, ніж діяльність на вітчизняному ринку, а отже, дослідження різноманітних 
аспектів управління інтернаціоналізацією підприємств є особливо актуальними. 

Порівняння аналогічних показників найбільших корпорації світу з найбільшими 
корпораціями з країн з економіками, що розвиваються, та країн з перехідними економіками 
(табл. 2), свідчить про те, що економіки, що розвиваються, та перехідні економіки не є 
настільки глобалізованими, а їхні підприємства є менш інтернаціоналізовані.  

Таблиця 2 
Динаміка активів, виручки від реалізації та кількості працівників, а також показників 

FSTS, FATA та FETE найбільших 100 корпорацій з країн з економіками що 
розвиваються та країн з перехідними економіками у 2011-2013 рр. 

Роки 
Показник 

2011 2012 2013 
Темп приросту за 

2011-2012 рр. 
Вартість активів за кордоном, млрд. дол. США 1321 1506 д/н 14,00 
Вартість активів у країні базування, млрд. дол. США 3561 4025 д/н 13,03 
Загальна вартість активів, млрд. дол. США 4882 5531 д/н 13,29 
FATA, % 27,06 27,23 д/н 0,63 
Виручка від реалізації продукції на закордонних ринках, млрд. 
дол. США 

1650 1690 д/н 2,42 

Виручка від реалізації продукції у країні базування, млрд. дол. 
США 

1831 2172 д/н 18,62 

Загальна виручка від реалізації продукції, млрд. дол. США 3481 3863 д/н 10,97 
FSTS, % 47,40 43,75 д/н -7,70 
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Роки 
Показник 

2011 2012 2013 
Темп приросту за 

2011-2012 рр. 
Кількість працівників на закордонних ринках, тис. 3979 4103 д/н 3,12 
Кількість працівників у країні базування, тис. 6218 6493 д/н 4,42 
Загальна кількість працівників, тис. 10197 10596 д/н 3,91 
FЕTЕ, % 39,02 38,72 д/н -0,77 

Примітка: сформовано автором на основі [8] 
 

Однак вартість активів за кордоном корпорацій з країн з економіками, що 
розвиваються, та країн з перехідними економіками зростає достатньо високими темпами, як і 
показник інтернаціоналізації FATA. Виручка від реалізації продукції на закордонних ринках 
становить більше 40%, а отже інтернаціоналізація підприємств з економікою усіх типів є 
значною, а управління інтернаціоналізацією підприємств, насамперед, стратегічне, чинить 
значніший вплив на ефективність діяльності підприємств.  

Друга група показників оцінювання рівня інтернаціоналізації характеризує діяльність 
підприємств на закордонних ринках. Як і у випадку групи базових показників, перевагою 
їхнього використання є легкий доступ до інформації, на основі якої вони визначаються 
(оскільки інформація щодо зовнішньоекономічної діяльності та структури підприємств, як 
правило, міститься у публічній звітності підприємств), недоліком – низьке інформаційне 
наповнення. 

Третю групу показників інтернаціоналізації формують індекси. Серед індексів 
найбільш поширеним показником є індекс транснаціоналізації (TNI, Transnationality Index), 
який використовується ООН. Перевагами використання показника TNI є: 1) врахування 
трьох основних аспектів інтернаціоналізації підприємств, які можна виміряти: величина 
реалізації продукції, активи та кількість працівників; 2) наявність даних для визначення 
цього показника для найбільших транснаціональних корпорацій (загальнодоступними є дані 
в звіті UNCTAD [8]). Недоліками показника TNI є: 1) він не враховує конфігурацію видів 
діяльності у ланцюгу вартості на закордонних ринках та управлінського досвіду 
зовнішньоекономічної діяльності; 2) враховує рівну вагу (частку) усіх трьох (або більше) 
складових, що використовуються для розрахунку показника. 

Четверта група – показники, що базуються на рівні концентрації. Вона характеризує 
структуру присутності компанії на закордонних ринках. Типовим показником цієї групи є 
показник співвідношення кількості закордонних філій до кількості країн, на ринках яких 
працює підприємство (за винятком країни базування). Перевагами цього показника є легкий 
доступ до інформації для його розрахунку. Недоліками –  схожість дольових показників та 
базових показників, а також  показників, які базуються на діапазоні діяльності. 

П’ята група показників оцінювання рівня інтернаціоналізації ґрунтується на 
визначенні, в яких країнах (регіонах) здійснюється зовнішньоекономічна діяльність, 
присвоєнні їм певних значень відповідно до класифікації  країн (регіонів), а потім визначенні 
частки відповідних показників цих ринків у виручці від реалізації та активах підприємства. 
Перевагою показників, що базуються на рівні диверсифікації, є їхня інформаційна повнота, 
оскільки вони беруть до уваги як структуру участі підприємства у зовнішньоекономічній 
діяльності, так і рівень диверсифікації країн (ринків). Недоліками цих показників є: 
1) утруднена доступність до інформації, необхідної для їхнього розрахунку, 
2) суб’єктивність критерії для класифікацій країн (ринків), 3) відсутність єдиного підходу до 
розрахунку таких показників. 

До останньої групи належать показники, що базуються на врахуванні участі окремих 
видів діяльності у ланцюгу вартості. Перевагою таких показників є їхня практично 
абсолютна інформаційна повнота, однак можливість використання цих показників для 
оцінювання рівня інтернаціоналізації практично відсутня у зв’язку з максимальною 
утрудненістю доступу до інформації щодо географічного розташування усіх видів діяльності 
ланцюга вартості більшості підприємств. 
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На засадах комплексного підходу ефективність інтернаціоналізації можна оцінити за 
трьома видами результатів діяльності, отриманими внаслідок реалізації стратегії 
інтернаціоналізації на підприємстві, а саме: фінансовими, маркетинговими, операційними. 

Використання фінансових результатів під час оцінювання ефективності та 
результативності стратегії інтернаціоналізації підприємства обумовлено доступністю даних 
для розрахунку цих показників і тим, що вони є основою (вихідними даними) для розрахунку 
поточної та майбутньої (прогнозної) вартості підприємства для його власників.  

Перевагами використання показників рентабельності активів, власного капіталу, 
реалізації продукції та інвестицій є: 1) доступність вторинних даних для визначення 
показників рентабельності підприємств, 2) широке використання топ-менеджерами та 
інвесторами під час оцінювання фінансового стану підприємства. Недоліками використання 
цих показників є: 1) базування тільки на інформації з фінансової звітності і таким чином 
відсутність врахування ринкової вартості підприємства (з точки зору інвесторів), 
2) відсутність врахування ризиків, пов’язаних з веденням підприємницької діяльності, 
3) відсутність відображення впливу нематеріальних активів на їхні значення, 4) відсутність 
врахування ринкової позиції підприємства; 5)  значний вплив законодавчого регулювання на 
значення цих показників (податковий вплив і стандартизація бухгалтерського обліку), 
6) можливість маніпуляції зі сторони керівництва підприємства показниками рентабельності 
в короткостроковому періоді, 7) значний вплив економічної політики країни базування на 
показники рентабельності окремих видів економічної діяльності. 

До переваг використання ринкових фінансових показників належать: 1) легко 
доступні вторинні дані, що відображають ринкову діяльність підприємств в країнах з 
розвиненим ринком цінних паперів, 2) врахування оцінки бізнесу з позицій інвесторів, 
3) врахування інвестиційного ризику, а також підприємницького (стосується показника 
прибутку з урахуванням ризику); 4) врахування ролі нематеріальних активів (стосується 
показників Q-Tobina і доданої вартості), 5) мінімізовано вплив податкової та облікової 
складової на визначення фінансових результатів підприємства. Недоліками використання 
цих показників є: 1) коливання значень цих показників залежно від зміни ринкової ціни 
акцій, 2) необхідність здійснювати велику кількість вимірювань (розрахунків) для того, щоб 
виключити вплив ситуації на ринку капіталу, 3) складні формули їхнього розрахунку 
(виняток: показник співвідношення ціни акцій до прибутку на одну акцію та показник 
співвідношення ринкової вартості до балансової вартості підприємства), 4) відсутність 
обмежень для показників операційної ефективності підприємства з врахуванням його 
ринкової позиції. 

Маркетингові та операційні показники не поширені при оцінюванні ефективності 
інтернаціоналізації підприємства у зв’язку з важко доступністю вторинних даних для їхнього 
розрахунку. Тільки щодо показника операційних витрат не виникає труднощів, оскільки дані 
для його розрахунку відображені у фінансовій звітності. 

Отже, оцінювання ефективності інтернаціоналізації підприємства ґрунтується 
насамперед на даних фінансової звітності та ринкових показниках. З метою отримання 
об’єктивної та правдивої оцінки процесів інтернаціоналізації доцільно у комплексі 
використовувати фінансові показники, а за умови необхідності та наявності відповідних 
вторинних даних – доповнювати їх новими (розширеними і більш точними) показниками 
ефективності, що дозволить підвищити ефективність управлінських рішень, що 
прийматимуться на основі отриманих результатів оцінювання ефективності 
інтернаціоналізації підприємства. 

Підсумовуючи, зазначимо, що для керівників підприємства під час прийняття рішень 
про інтернаціоналізацію доцільно дотримуватися такого алгоритму: 1) розглянути та оцінити 
переваги та недоліки інтернаціоналізації підприємства; 2) оцінити рівень інтернаціоналізації 
підприємства (за умови, що прийнято рішення про її використання); 3) оцінити прогнозну (а 
згодом – і фактичну) ефективність інтернаціоналізації підприємства; 4) сформувати 
стратегію інтернаціоналізації підприємства. 
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Постановка проблеми. Розвиток ринкового середовища, динамічний та 
турбулентний характер його функціонування потребують кардинальних змін форм 
організації суспільного господарства та зміни в  управлінському аналізі інноваційно-
інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств.  Високий рівень економічного розвитку, 
як показує досвід промислово розвинених країн світу, забезпечується низкою умов, 
головними з яких є накопичений науково-технічний, індустріальний   інвестиційний 
потенціал, інституційні чинники технологічного прогресу і державна підтримка 
інноваційних перетворень. Економічні деформації переконують щодо доцільності активізації 
та підвищення результативності інноваційно-інвестиційних процесів у промисловості та 
мінімізації впливу чинників, що їх гальмують. Істотний вплив на інноваційно-інвестиційну 
діяльність, забезпечення лідируючих позицій, конкурентоспроможність у промисловості має 
потужність його інноваційного потенціалу. За таких умов особливого значення набуває 
обґрунтування теоретичних засад і практичних заходів щодо розвитку вітчизняного 
виробництва за рахунок формування та реалізації його інноваційного потенціалу  [1, с. 18]. 

Центральне питання оцінки інноваційної діяльності – визначення вкладу нових 
технологій в економічний розвиток тієї або іншої країни.  Сьогодення особливої актуальності 
набувають питання регіонального розвитку інноваційно-інвестиційного сектору економіки, 
що пов’язані з необхідністю забезпечення кожним регіоном держави належного рівня 
використання та перспектив нарощення інноваційно-відтворювального потенціалу 
підприємств регіону.  

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку країни, 
подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Тому в кожній країні 



 

 223

питання створення належних умов для відповідального перед державою, соціально-
орієнтованого, спрямованого на вирішення як поточних, так і довгострокових завдань 
бізнесу завжди належали до першочергових.  У посткризовий період такі проблеми значно 
загострилися. Шляхи подолання кризових явищ в економіці, передусім, спрямовані на 
створенні більш сприятливих умов для підприємництва як локомотиву поступального 
розвитку країни. З іншого боку, посилюються вимоги до діяльності підприємців, які повинні 
підпорядковуватися не тільки реалізації інтересів бізнесу, а також приймати участь у  
вирішенні загальнодержавних та регіональних проблем  [2, с. 22]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження сутності інноваційного 
потенціалу  виробництва, його структури та методів оцінки, інноваційно-інвестиційного 
розвитку підприємств відображено в працях зарубіжних і вітчизняних учених: О. Амоши, В. 
Андрійчука, В. Амбросова,      І. Балабанова,   С. Володіна, П. Гайдуцького, В. Гейця, О. 
Гудзь, О. Дація,       М. Зубця, М. Кисіля, О. Крисального, М. Кропивка, Л. Колосова, П. 
Макаренка, М. Маліка, Л. Мартюшевої, В. Месель-Веселяка, В. Онєгіної, Г. Підлісецького, 
М. Портера, І. Пригожина, П. Саблука, В. Семіноженко, В. Ситника, Р. Солоу, П. Стецюка, 
К. Фрімена, Й. Шумпетера, В. Юрчишина, Ю. Яковця та ін. Автори одностайно 
стверджують, що впровадження інновацій стимулює якісні перетворення у виробництві, які, 
у свою чергу, є поштовхом до наступних змін у досягненні досконалості. Аналіз останніх 
наукових праць  свідчить про наявність результатів комплексних досліджень щодо розвитку 
та впровадження елементів інноваційно-інвестиційного механізму, удосконалення 
інвестиційного клімату, певних-економіко статистичних розрахунків. 

Отже, питання стратегічного планування й управління розвитком інновацій, розробки 
фінансово-економічного механізму є достатньо опрацьованими. Слід зазначити, що значна 
увага приділяється проблемам управління інноваційно-інвестиційними  процесами на рівні 
економіки країни та окремих галузей. Але деякі питання залишаються невизначеними, 
недостатньо обґрунтованими. Виникає потреба вдосконалення  та розширення  дослідження 
цієї проблематики. Світовий досвід нагромадив значну кількість методів та прийомів 
інноваційно-інвестиційного аналізу, але їх застосування у вітчизняних умовах є проблемним, 
бо самі вони потребують подальшого вдосконалення. На думку автора, слід приділяти 
більшу увагу  дослідженню напрямків розвитку інноваційної діяльності та формуванню 
механізмів управління на рівні конкретних підприємств, з урахуванням їх особливостей, 
розробки  системи аналітичних показників інтегрованого управлінського аналізу 
інноваційної діяльності підприємства,  що сприяє формуванню оцінки розвитку потенціалу 
промисловості Одеського регіону взагалі.   

Постановка завдання. Метою роботи є визначення програмно-методологічних засад 
аналізу інноваційної діяльності,  систематизація аналітичних показників інтегрованого 
управлінського аналізу інноваційної діяльності промислових підприємств Одеського регіону, 
обґрунтування  етапів  процесу управління інвестиційним портфелем, проведення 
комплексного економіко-статистичного дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності 
підприємств та виявлення перспектив розвитку регіону.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Автор погоджується з думкою 
російських вчених Н. Ілишевої та С.Крилова, що серед різноманітних показників 
інноваційної діяльності пріоритет повинен бути відданий показникам науково-технічного 
рівня, конкурентоспроможності, якості, комплексності і комерційної привабливості 
інновацій [3, с. 121]. Представляється доцільним також розглядати запропоновані показники, 
по-перше, по однорідних групах (виходячи із локального інтегрованого управлінського аналізу), 
по-друге, диференціювати аналітичні показники по трьох стадіях інноваційної діяльності, які 
охоплюють інноваційний процес у повному обсязі: створення інновацій, освоєння інновацій і 
стадія отримання результатів інноваційної діяльності. У табл.1 запропонуємо систематизацію  
аналітичних показників інтегрованого управлінського аналізу інноваційної діяльності  
підприємства. 
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Зміст управління інноваційною діяльністю підприємства включає в себе перелік 
основних функцій менеджменту – планування, організація, мотивація, контроль.  

Таблиця 1 
Систематизація  показників інтегрованого управлінського аналізу інноваційної діяльності 

підприємства 
Групи аналітичних показників Загальна характеристика групи показників 

А 1 
1. Показники інноваційного аналізу: 
- прогресивності інновацій; 
- науково-технічного рівня інновацій; 
- інноваційної активності; 
- комерційної привабливості; 
- стимулювання інноваційної діяльності 

Характеризують науково-технічний рівень 
інновацій, що створюються. Відображають 
переважно науково-технічний рівень інноваційної 
творчості, комерційну привабливість і 
стимулювання у сфері інноваційної діяльності.  

2. Показники конкурентного аналізу: 
- конкурентоспроможності; 
- інтенсивності створення інновацій; 
- насиченості процесу інноваціями; 
- технологічної залежності; 
- правової захищеності інновацій; 
- тривалості створення; 
- показники багатовимірної статистики у стратегічному 
конкурентному аналізі 

Характеризують тільки сферу взаємостосунків 
підприємства з його існуючими та потенційними 
конкурентами, а також корективи інноваційної 
стратегії, що виникають. Тобто характеризують 
конкурентні можливості використання інноваційно-
орієнтованої стратегії розвитку інноваційної 
діяльності на підприємстві;  ступінь надійності 
захисту і безпеки комерційних інтересів 
підприємства тощо.  

3. Показники маркетингового аналізу  
- комплексності розробки продукт-інновацій; 
- необхідності застосування технологій; 
- універсальності використання 

Характеризують ринок та розповсюдженість 
оригінальних інноваційних процесів, розроблених 
окремим підприємством у відповідній галузі.  

4. Показники інвестиційного аналізу: 
- показники ефективності інноваційно-інвестиційних 
проектів; 
- показники бюджетування  

Характеризують ефективність капітальних 
вкладень; технологію фінансового планування, що 
спрямована на розробку оптимальних проектних 
рішень і контроль досягнення фінансових цілей 
інвестування 

5. Показники фінансового аналізу: 
- аналіз розміщення і використання активів; 
- аналіз грошових потоків; 
- аналіз джерел фінансування 

Характеризують майновий стан підприємства, 
джерела фінансування, ліквідність і 
платоспроможність, рух грошових коштів, 
фінансову стійкість, ділову та ринкову активність, 
рентабельність, дають комплексну оцінку 
кредитоспроможності 

Узагальнюючи концептуальні засади багатьох вчених та фахівців, сукупність 
найважливіших програмно-методологічних питань інтегрованого управлінського аналізу 
інноваційної діяльності представимо на рис.1. 

При цьому основним управлінським процесом залишається організація інноваційної 
діяльності в просторі та часі, що потребує побудови ефективного організаційного механізму, 
тобто визначення напрямків та способів взаємозв’язків керівних кадрів підприємства у 
процесі управління інноваціями. 

Наголосимо, що програмно-методологічні питання інтегрованого аналізу доцільно 
розглядати в певній послідовності: ідентифікація об’єкту і предмету → виявлення цілей і 
принципів аналізу   → розробка системи показників  →  підбір інформаційних джерел → 
вибір методів аналізу  → визначення напрямів використання  результатів. Можливості 
ефективного контролю й управління залежать від того, наскільки детально суб'єкт 
управління представляє об’єкт. Ступінь детальності визначається об’ємом доступної 
первинної інформації і розробленістю методик її аналізу [4, с. 64].  

Організація стратегічного управління інноваційною діяльністю на основі 
збалансованої системи показників (ЗСП) і результатів прикладного стратегічного аналізу 
полягає у формуванні інноваційної складової ЗСП й аналізі показників, що входять до неї. 

Формування інноваційної складової ЗСП по аналогії з розробкою збалансованої 
системи показників у цілому включає низку етапів: 

1. Визначення стратегічних цілей інноваційного процесу 
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2. Побудова стратегічної карти інноваційного процесу 
3. Вибір показників інноваційного процесу 
4. Визначення цільових значень показників інноваційного процесу 
5. Розробка стратегічних інноваційних заходів.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Програмно-методологічні питання інтегрованого аналізу інноваційної діяльності 

  Більш детально розглянемо другий етап. Стратегічні цілі інноваційного 
процесу не є незалежними і відірваними один від одного, навпаки, вони тісно один з одним 
пов’язані і впливають один на одного. Визначення і документування причинно-наслідкових 
зв’язків між окремими стратегічними інноваційними цілями є одним з основних елементів 
інноваційної складової збалансованої системи показників. Причинно-наслідкові зв’язки, що 
встановлюються, відображають наявність залежностей між окремими стратегічними 
інноваційними цілями. У ході такої роботи інтуїтивні представлення менеджерів по 
інноваціях про наявність причинно-наслідкових зв’язків між окремими стратегічними 
цілями інноваційного процесу трансформуються в явні та відображаються (документуються) 
у стратегічних картах інноваційного процесу. 

Стратегічна карта інноваційного процесу є графічним документом, що відображає 
причинно-наслідкові зв’язки між окремими стратегічними цілями інноваційного процесу 
організації. Вона має вид блок-схеми, в якій стратегічні цілі інноваційного процесу 
представлені у вигляді окремих блоків, а причинно-наслідкові зв’язки між ними - у вигляді 
стрілок. Стратегічна карта інноваційного процесу є однією із складових частин стратегічної 
карти внутрішніх бізнес-процесів і відповідно загальної стратегічної карти [3, с. 181]. 

Як приклад приведемо стратегічну карту інноваційного процесу, що відображає 
взаємозв’язки між сформульованими раніше його стратегічними цілями, що є багато в чому 
універсальними для всіх типів організацій (рис.2). 

Значущість побудови стратегічних карт інноваційного процесу для формування 
інноваційної складової ССП полягає в тому, що вони: 
 відображають взаємозв’язки і залежності між окремими стратегічними цілями 

інноваційного процесу організації; 
 пояснюють взаємні ефекти, що виникають, при досягненні стратегічних цілей 

інноваційного процесу; 
 формують у керівників розуміння залежностей і значення окремих стратегічних 

цілей інноваційного процесу; 
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 сприяють єдиному розумінню інноваційної стратегії організації; 
 пояснюють значення управлінських показників інноваційного процесу; 
 сприяють кращому розумінню і кращій комунікації стратегічних цілей інноваційного 

процесу; 
 сприяють налагоджуванню співпраці між керівниками різних структурних 

підрозділів організації, що займаються інноваціями; 
 створюють модель, що пояснює шляхи досягнення інноваційного успіху в діяльності 

організації. 
Далі вважається доцільним розглянути теоретичні аспекти щодо вибору показників 

інноваційного процесу. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Стратегічна карта інноваційного процесу 
Завершення побудови стратегічної карти інноваційного процесу дозволяє перейти до 

вибору показників інноваційної складової збалансованої системи. Показники інноваційного 
процесу необхідні для чіткого і однозначного виразу змісту його стратегічних цілей, а також 
для визначення ступеню їх досягнення. Шляхом вимірювання стратегічних цілей 
інноваційного процесу забезпечується розвиток керованого об’єкту в наміченому 
інноваційному напрямку. З метою забезпечення однозначного розуміння досягнення 
поставлених стратегічних цілей інноваційного процесу для кожної з них рекомендується 
використовувати не більше два (в окремих випадках - не більше трьох, а у виняткових - не 
більше чотирьох) показників. 

Розгляд достатньо великого числа попередніх показників інноваційного процесу 
дозволяє вже на ранньому етапі зрозуміти, які показники повинні бути включені в 
інноваційну складову ЗСП. Щоб ті або інші показники інноваційного процесу могли бути 
використані в системі управління інноваціями, повинен бути їх опис (визначення, формули, 
параметри). Вже наявні показники інноваційного процесу повинні бути надані перевірці на 
придатність (наприклад, джерела даних, частота виміру значень, наявність планових значень 

Цілеспрямований розвиток нових видів продукції і послуг для 
просування їх на ринок 

Здійснення прикладних досліджень можливостей вживання вже 
наявних технологічних процесів для виробництва продукції і 
послуг наступного покоління 

Проведення глибоких наукових досліджень нових видів 
продукції і послуг, що створюють споживацьку цінність 

Створення шляхом використання інновацій прийнятих 
пропозицій для клієнтів за такими видами продукції і послуг, що 
дозволяють визначити конкурентів

Виявлення можливих для підприємства потреб клієнтів, 
пов’язаних з виробництвом нових видів продукції та послуг, яки 
представлятимуть для клієнтів найбільшу цінність у 
майбутньому
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тощо). Що стосується показників інноваційного процесу, що не є в наявності, то процедура 
розрахунку їх значень повинна бути відпрацьована наперед.    

Далі розглянемо питання управління інвестиційним портфелем. Формування 
інвестиційного портфеля ґрунтується на певних принципах, до основних із яких відносяться: 
 забезпечення реалізації інвестиційної стратегії; 
 забезпечення відповідності обсягу і структури портфеля обсягу і структурі 

формованих його джерел; 
 оптимізація співвідношення прибутковості та ризику; 
 оптимізація співвідношення прибутковості та ліквідності; 
 забезпечення керованості портфелем [5, стор. 309].  . 

Процес формування портфеля цінних паперів та управління їм складається із 
наступних етапів, які систематизовані нами у табл. 2. 

Таблиця 2 
Систематизація етапів процесу управління інвестиційного портфеля  

Етап Зміст етапу 
А 1 

1. Визначення 
цілей інвестора 

Визначається інвестиційна стратегія. Локальні цілі інвестиційної 
діяльності: досягнення певного рівня поточної прибутковості, приріст 
капіталу, мінімізація інвестиційних ризиків, забезпечення необхідної 
ліквідності. Суперечність представлених цілей вирішується  їх 
ранжируванням відповідно до інвестиційної стратегії. 

2. Проведення 
аналізу цінних 
паперів 

Існують два основні професійні підходи біля вибору цінних паперів:  
1) фундаментальний аналіз – ґрунтується на вивченні загальної 
економічної ситуації, стану галузей економіки, положення окремих 
компаній, чиї цінні папери обертаються на ринку; 
2) технічний аналіз – пов’язаний із вивченням динаміки цін на фінансові 
інструменти. 

3. Формування 
портфеля 

Проводиться відбір цінних паперів для включення їх в портфель. При 
цьому інвестор керується ієрархічною структурою цілей, а також 
розглянутими раніше принципами формування портфеля.  

4. Моніторинг 
портфеля 

Для збереження збалансованості портфеля необхідно проводити його 
ревізію (моніторинг), що також проводиться для того, щоб його склад  
не прийшов у суперечність із загальноекономічною ситуацією, яка 
постійно змінюється, положенням секторів і галузей, інвестиційними 
якостями окремих об’єктів інвестування. 

5. Оцінка 
фактичної 
ефективності, 
зіставлення  з 
плановою 
величиною 

Визначаються досягнуті значення прибутковості і ризику портфеля. 
З’ясовуються можливі відхилення від планових величин і шляхи їх 
вирішення. 

Практичною стороною роботи виступає дослідження інноваційно-інвестиційного 
сектору підприємств Одеського регіону. Наведемо статистичну довідку щодо інноваційного 
потенціалу та активності підприємств на ринку.   

У 2013 р. інноваційною діяльністю займалось 69 промислових підприємств, проти 83 
у 2012 р. Їх частка у загальній кількості промислових підприємств становила 17,6%. 
Технологічно нові та значно вдосконалені продукти і процеси розробляли і впроваджували 
підприємства харчової промисловості (30,4% підприємств, що займались інноваційною 
діяльністю), зокрема, виробники хліба та хлібобулочних виробів та виробники напоїв (по 
8,7%), перероблення та консервування овочів та фруктів (2,9%); підприємства 
машинобудування (26,1%), особливо виробники машин і устаткування та виробники 
електричного та електронного устаткування (по 10,1%), виробники транспортних засобів та 
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устаткування (5,8%); хімічної та нафтохімічної промисловості (17,4%), переважно 
підприємства хімічного виробництва та виробники гумових і пластмасових виробів (по 
8,7%); підприємства легкої промисловості (5,8%); підприємства целюлозно-паперового 
виробництва, металургії, виробники електроенергії, газу та води (по 4,3%); виробники іншої 
неметалевої мінеральної продукції (2,9%). Найбільші вкладення в оновлення виробництва 
зроблені підприємствами хімічної та нафтохімічної промисловості (54,9% інноваційних 
витрат усіх підприємств), з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води 
(23,1%), машинобудування (11,0%), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів (6,1%). 

Із загальної кількості промислових підприємств, що займались інноваційною 
діяльністю, 44 підприємства (63,8%) безпосередньо впроваджували інновації у виробництво, 
у тому числі 23  – освоювали нові види продукції, 18 – нові технологічні процеси. 

У 2013 р. інноваційно активними підприємствами впроваджено 87   видів інноваційної 
продукції, у тому числі 9 нових видів техніки. Підприємствами машинобудування було 
освоєно 33  нових види продукції (у тому числі 14 – на виробництві електричного та 
електронного устаткування, 13 – на виробництві машин та устаткування, 6 – на виробництві 
транспортних засобів та устаткування), 26 – підприємствами харчової промисловості (у тому 
числі  по 9 – у переробленні молока та виробництві сиру та у виробництві хліба та 
хлібобулочних виробів, 3 – у виробництві чаю та кави, по 2 – у консервуванні овочів та 
фруктів та у виробництві какао, шоколаду та цукристих кондитерських виробів, 21 – хімічної 
та нафтохімічної промисловості (у тому числі у виробництві гумових та пластмасових 
виробів – 17, у виробництві мила та миючих засобів – 4). 

 

 
Рис 3. Розподіл підприємств Одеської області, що займались інноваційною діяльністю у 

2013 р., за основними видами промислової діяльності (у % до загальної кількості 
інноваційно активних підприємств) 

  
Протягом минулого 2012 року було впроваджено 24 нових технологічних процеси. З 

них 83,3% – маловідходні та ресурсозберігаючі. У галузі машинобудування впроваджено 14 
процесів, по 4 – у хімічній та нафтохімічній промисловості та у виробництві та розподіленні 
електроенергії, газу та води. 

Інноваційну продукцію у 2013 р. реалізовувало 35 підприємств. Обсяг реалізованої 
інноваційної продукції, що є новою для споживчого ринку і новою для самих підприємств, 
становив 916,8 млн. грн. та склав 3,6% загального обсягу реалізованої промислової продукції 
(73,3% цієї суми припало на підприємства м. Одеси). Найбільші обсяги реалізованої 
інноваційної продукції досягнуті підприємствами машинобудування (43,4%), хімічної та 
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нафтохімічної промисловості (42,3%), з виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів (14,3%).  

Таблиця 3  
 Обсяг фінансування інновацій за основними видами промислової діяльності у 2013 

році (тис. грн.) 
За джерелами фінансування 

Показник 
Загальна сума 
витрат на 
інновації 

власних 
коштів 

кошти місцевих 
бюджетів 

кредитів 

Промисловість 
  деякі основні  види: 

91028,7 (100%) 
88310,1 
(97,0%) 

1504,9 
(1,7%) 

1213,7 
(1,3%) 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 

5508,6 5470,2 – 38,4 

легка промисловість  1828,4 1828,4 – – 
хімічна та нафтохімічна 
промисловість 

49940,0 49940,0 –  

хімічне виробництво 46191,4 46191,4 – – 
виробництво гумових та  
пластмасових виробів 3748,6 3748,6 –  

виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

462,8 462,8 – – 

металургійне виробництво та 
виробництво готових  
металевих виробів 

1305,4 1305,4 – – 

машинобудування, ремонт та монтаж 
машин і устаткування 

9997,0 8821,7 – 1175,3 

виробництво машин та устаткування 1745,3 1745,3 – – 
виробництво транспортних засобів та 
устаткування 5559,8 5559,8 – – 

Таблиця 4 
Інноваційна активність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій 

у 2000-2013 рр. 

Усього 
Відсотків до загальної кількості 

промислових підприємств Показник 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Кількість підприємств, що 
займались інноваційною 
діяльністю 19 49 62 79 83 69 4,8 12,9 15,7 20,6 22,3 17,6 
із них витрачали кошти за 
напрямами інноваційної 
діяльності:             
- дослідження і розробки 3 16 6 11 11 9 0,8 4,2 1,5 2,8 3,0 2,3 
- внутрішні науково-дослідні 
роботи  х х 5 9 7 6 х х 1,3 2,3 1,9 1,5 
- зовнішні науково-дослідні 
роботи х х 1 2 4 3 х х 0,2 0,5 1,1 0,8 
- придбання інших зовнішніх 
знань – 6 2 2 4 1 – 1,6 0,5 0,5 1,1 0,3 
- придбання машин, обладнання 
та програмного забезпечення 5 25 41 59 58 50 1,3 6,6 10,4 15,4 15,6 12,8 
- виробниче проектування, інші 
види підготовки виробництва 
для випуску нових продуктів, 
впровадження нових методів їх 
виробництва  1 11 х х х х 0,3 2,9 х х х х 
- інші (враховуючи витрати на 
маркетинг та рекламу)  5 16 11 15 23 12 1,3 4,2 2,8 3,9 6,2 3,0 
 

За межі України підприємствами області реалізовано інноваційної продукції на суму 
201,2 млн. грн. (21,9% загального обсягу реалізованої інноваційної продукції), у тому числі в 
країни СНД – 85,0 млн. грн. (42,3% обсягу реалізованої за межі України інноваційної 
продукції) [6, стор. 4-5].  
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На рис. 3 у вигляді структурної діаграми покажемо розподіл кількості підприємств 
Одеської області, що займались інноваційною діяльністю у 2013 році, за основними видами 
промислової діяльності. 

Актуальним для підприємств залишається питання фінансування інноваційних 
проектів. У табл.3 наведемо показники щодо обсягів фінансування інновацій за основними 
видами промислової діяльності у 2013 році [6, стор.23]. Переважна частина фінансується за 
рахунок власних коштів  - 97,0%, за рахунок коштів місцевих бюджетів  - 1,7%, кредитів – 
1,3%. 

Державне (бюджетне) фінансування інвестиційних проектів має державні інвестиції 
в основні об’єкти економічного і соціального розвитку. Фінансування капітальних вкладень 
із бюджету за умов ринку має свої особливості. Держава втручається у процес фінансово-
кредитного забезпечення капітальних вкладень державних підприємств.  

 
Рис. 4. Інноваційна активність промислових підприємств Одеського регіону 

у 2005-2013рр. (одиниць) 
 

Слід зазначити, що інноваційна продукція підприємств реалізується за межи України. 
Найбільш приваблива галузь машинобудування – 92,9%; далі виробництво харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 4,4%; інші галузі промисловості – 2,7% (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура реалізованої інноваційної продукції за межі України за видами 

економічної діяльності у 2013 році (%) 
 

Наступним кроком проведеного дослідження вважається доцільним навести 
динамічний ряд 2000-2013 рр. щодо інноваційної активності промислових підприємств 
регіону за напрямами проведених інновацій (табл. 4). У 2013 році порівняно з 2000 роком 
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кількість підприємств збільшилась на 50 одиниць або на в 3,6 рази, в середньому щорічний 
абсолютний приріст складає 4 одиниці. Просліджується позитивна динаміка. 

Далі на рис. 4 покажемо інноваційну активність промислових підприємств Одеського 
регіону у 2005-2013 рр. Так у 2013 році лише 17,6% із загальної кількості обстежених  
підприємств займалися інноваційної діяльністю. У 2012 році питома вага інноваційно 
активних підприємств складала 22,3%, що вище на 4,7 п. п. показника попереднього року. 

Загальна сума витрат на технологічні інновації складається з поточних і капітальних 
витрат, направлених на: виконання досліджень і розробок; придбання нових технологій, 
виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, 
впровадження нових методів їхнього виробництва; придбання машин, обладнання, 
установок, інших основних засобів, пов’язаних із упровадженням інновацій; маркетинг, 
рекламу та інші витрати. У табл. 5 наведемо інформацію, щодо  кількості промислових 
підприємств Одеського регіону, що впроваджували інновації, за 2011-2013 рр.  

Таблиця 5 
Кількість промислових підприємств Одеського регіону, що впроваджували інновації  

у 2011-2013 рр. 
2011 2012 2013 

Підприємства 
усього 

питома 
вага, % 

усього 
питома 
вага, % 

усього 
питома 
вага, % 

Усього: 41 100,0 51 100,0 49 100,0 

 - впроваджували нові технологічні 
процеси 

17 46,3 23 45,1 23 46,9 

- освоювали виробництво нових 
видів продукції 

22 53,7 28 54,9 26 54,1 

Реалізовували інноваційну 
продукцію 33 х 39 х 41 х 

   

Наступним кроком дослідження перейдемо до розгляду питань інвестиційної 
діяльності підприємств Одеського регіону.  

Нагадаємо, що інвестиційний клімат держави - це сукупність політичних, правових, 
економічних і соціальних умов, які забезпечують і сприяють інвестиційної діяльності 
вітчизняних і іноземних інвесторів. Отже, інвестиційний клімат України багато хто оцінює 
як несприятливий, хоча урядом давно вже прийнята інноваційно-інвестиційна модель 
розвитку. Але, наголосимо, що обсяг інвестицій за останні роки до 2012 року, за даними 
Держкомстату, значно збільшився. Лише за останні два роки просліджується тенденція до 
спаду, що пов’язано з мировою економічною кризою.   

Розглянемо питання  інвестиційних відносин підприємств Одеської області  з 
країнами світу. Наведемо стисло категоріальний апарат.  

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає 
прагнення інституційної одиниці – резидента однієї країни, здійснювати контроль або 
суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. 

Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 
10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента (або) нерезидент має не менше 
10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До категорії прямих інвестицій також 
відносяться інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних договорів і 
договорів про спільну інвестиційну діяльність; зобов’язання/вимоги за кредитами та 
позиками, торговими кредитами та інші зобов’язання/вимоги підприємств-резидентів 
перед/до прямими(х) інвесторами(ів). 

Пряма інвестиція є складовою платіжного балансу та міжнародної інвестиційної 
позиції країни. Складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної 
позиції є компетенцією Національного банку України. 
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Резиденти – юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності України,  що не 
мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють 
свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території. 

Нерезиденти – юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності, що не мають 
статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами 
України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої 
держави. 

Реінвестиція – господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або 
фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого  від інвестиційних 
операцій [7, стор. 365].   

У табл. 6 відображено динаміку обсягу прямих інвестицій в Одеську область за 2001-
2014 рр. У цілому за роками обсяг прямих інвестицій збільшується, але порівняно з кожним 
наступним роком просліджується негативна тенденція. Темп приросту на початок 2014 року 
складає лише 2,6% проти рівня 2006 року 195,2%. Нагадаємо, що фінансування інноваційної 
діяльності  відбувалось переважно за власні кошти підприємств (див. табл. 3).  

Таблиця 6 
Прямі інвестиції в Одеську область за країнами в 2001-2014 рр. 

Рік 
Обсяг інвестицій на початок року, 

тис. дол. США 
Ланцюгові темпи приросту, % 

2001 203029,7 ... 
2006 599343,5 195,2 
2011 1107326,6 84,8 
2012 1220519,4 10,2 
2013 1629074,2 33,5 
2014 1670722,4 2,6 

Графічно на рис. 6 відобразимо аналітичне вирівнювання ряду динаміки (обсягів 
прямих інвестицій) методом екстраполяції тренду.  
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Рис. 6. Динаміка обсягів прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Одеську область  
в 2009-2014 рр. 

 

Розглянемо питання  капітальних інвестицій підприємств Одеської області. У 
розвиток економіки області у 2013 р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх 
джерел фінансування вкладено 11872,2 млн.грн. капітальних інвестицій. Їх обсяг знизився у 
порівнянні з 2012 р.  на 19,4%.  

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) спрямовано в 
матеріальні активи. У нематеріальні активи вкладено 0,7% загального обсягу капітальних 
інвестицій. 
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Витрати на придбання існуючих будівель і споруд становили 1,6%, нових будівель і 
споруд, об’єктів незавершеного будівництва – 36,0%, придбання у власність землі – 0,2%. У 
поліпшення стану об’єктів (капітальний ремонт) вкладено 5,5% усіх інвестицій. 

Минулого року частка обсягів капіталовкладень підприємств Одещини у 
загальнодержавному обсязі становила 4,4%. За цим показником Одеська область серед 
регіонів України посіла шосте  місце (після м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, 
Київської областей та АР Крим), а за темпами приросту –22 місце.  

Динаміка обсягу капітальних інвестицій в Одеську область в 2010-2013 рр. 
Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій 

Роки у фактич-них 
цінах, 
млн.грн. 

у % до 
поперед-
нього року 

2010 9723,8 ... 
2011 9347,3 81,8 
2012 14631,2 153,8 
2013 11872,2 80,6  
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На кожного  мешканця Одещини у 2013 р. у  середньому припало 4978,3 грн. 
капітальних інвестицій (у 2012 р. – 6145,7 грн.), що менше рівня середнього показника в 
Україні і серед регіонів за цим показником Одещина посіла дев’яте місце [8, стор. 4]. 

Основним джерелом фінансування були власні інвестиційні ресурси підприємств та 
організацій, за рахунок яких у 2013 р. освоєно 5243,8 млн. грн. капітальних вкладень. У 
порівнянні з 2012 р. частка цих коштів у загальному обсязі області збільшилася на 5,8 п. п. Із 
загального обсягу власних коштів, 20,7% освоєно за рахунок амортизаційних відрахувань 
(1083,7 млн. грн.). 

Продовжує набувати розвитку система кредитного фінансування капітальних 
інвестицій для оновлення основних засобів. У 2013р. за рахунок даного джерела було 
освоєно 4310,9 млн. грн., та питома вага цих коштів зменшилася на 4,9 п. п. і склала 36,3%. 
Для фінансування цих капітальних вкладень частково були використані кредити іноземних 
банків (681,4 млн. грн.). 

Вкладення держави та місцевих органів самоврядування в розвиток економіки та 
соціальної сфери області є досить незначні, про що говорить низька питома вага коштів 
державного та місцевого бюджетів (4,2% загального обсягу інвестицій). В Україні загалом за 
рахунок цих коштів освоєно 5,1% капіталовкладень. 

На розвиток області з місцевих бюджетів було виділено 372,6 млн. грн., або 3,1% від 
загального обсягу (у 2012р. – 2,9%).У 2013р. за рахунок коштів населення на будівництві 
власних квартир та індивідуальних житлових будинків освоєно 1025,0 млн. грн. (або 8,6% 
капітальних інвестицій).  

Висновки. Нові технологічні процеси покликані забезпечити підвищення 
продуктивності праці та поліпшення якості продукції, зниження витрат на її виготовлення, 
комплексне використання сировини, матеріалів, палива, енергії тощо. Проведений 
економіко-статистичний аналіз інноваційної активності підприємств Одеського регіону 
показує, що  кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, та обсяги 
реалізації продукції за період 2011-2013 рр. мають позитивну динаміку.  

Підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є одним із 
найважливіших пріоритетів державної інвестиційної політики, що у свою чергу впливатиме 
на рівень розвитку інвестиційного ринку загалом та галузей економіки зокрема. Інвестиційна 
політика має велике значення для розвитку суспільства, оскільки вона спрямована не тільки 
на сьогоднішнє забезпечення фінансової стабільності, а й в подальшому. 
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Наведені дані свідчать, 2013 р. характеризується незначним зниженням обсягів 
освоєних інвестицій, що зумовлено впливом  фінансово-економічної кризи.  Питома вага 
Одеської області в загальнодержавному обсязі капітальних інвестицій  залишається 
стабільною. Серед видів економічної діяльності пріоритетними для інвестування 
залишаються діяльність транспорту та зв’язку, операції з нерухомим майном та промислове 
виробництво, в які спрямовано більше половини загального обсягу інвестицій області. 
Аналіз обсягів будівельних робіт показав, що хоча у 2013 р. спостерігалося зростання обсягів 
будівельних робіт, ще залишається нагальною проблема відсутності коштів у замовника та 
високі відсоткові ставки кредитів.  

Таким чином, проведене дослідження дає змогу проведення інтегрованого 
управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення інноваційного та 
інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств промисловості. 
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В современных условиях высокой конкуренции организации, работающие в различных сферах 
деятельности выбирают  стратегии, основу которых составляют: ориентация на клиента и высокое 
качество;  профессиональные и самостоятельные/инициативные сотрудники; трансформационные лидеры; 
наличие гибких организационных структур. Даная ситуация характерна  для такого типа экономики, которая 
сменяет постиндустриальную стадию развития. В новой экономике работник чувствует себя 
профессионалом, руководитель нового типа отходит от опоры на управление по инструкциям, от жесткого 
администрирования и управления по целям в сторону лидерства, оперирующего ценностями. Для управления 
организационными ценностями адекватной социальной организацией  является общество, в котором 
человеческий капитал выступает важным фактором конкурентных преимуществ. Анализ управленческих 
стратегий современных компаний доказывает актуальность исследования новых подходов к управлению. 
Авторы представленного исследования фокусируют свое внимание на роли таких составляющих в 
устойчивости развития компании как развитие человеческого потенциала и  эффективность управления на 
основе ценностей. 

Начиная с 2000-х годов в странах восточной Европы происходит быстрое 
распространение практики формулирования компаниями своей миссии, принципов и 
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корпоративных ценностей, принятия этических кодексов. Существует масса подходов к 
определению корпоративных и организационных ценностей, в конкретном случае мы не 
проводим существенных различий между этими двумя понятиями и используем их как 
синонимы. Корпоративные ценности присутствуют в компании наряду с личными, 
(индивидуальными ценностями работников). На основе анализа доступной информации 
можно сделать вывод, что наряду   совпадением формулировок наблюдается разброс в 
перечне ключевых ценностей, которым следуют компании. Появляются работы, содержащие 
анализ первого опыта исследований по ценностно-ориентированному  управлению  в 
компаниях [Тарасенко, 2002; Яхонтова, 2003; Кабалина, Чеглакова, 2013]. В данном 
контексте корпоративные ценности  мы относим к области изучения неорганических 
процессов в организации, регулируемых при помощи управленческого воздействия (в 
отличие от органических процессов которые регулируются неформальными нормами, 
складывающимися естественным, спонтанным образом). Таким образом, 
корпоративные/организационные  ценности могут выступать как объект и средство 
управленческой деятельности.  

Организационные ценности и механизмы их формирования. Одним из приоритетных 
критериев, влияющих на внутреннюю и внешнюю окружающую среду современной 
организации, является организационные ценности. В качестве рабочей точки зрения 
необходимо определить содержание понятия «ценность», что позволит выявить 
закономерности существования и развития таких элементов, как организационные ценности 
и механизмы их формирования.  В XIX в. была создана аксиология (от греч. axia — ценность 
и logos — слово, учение) - наука о ценностях. Основателями аксиологии являются 
В. Виндельбанд и Г. Риккерт, философы-неокантианцы фрейбургской школы. Целостность и 
своеобразие концепции В. Виндельбанда и Г. Риккерта состоят в том, что они представили 
ценности как феномены культуры. В первой половине XX века все гуманитарные 
дисциплины обозначили свое отношение к ценностям, их специфике и роли в жизни 
общества и человека. 

Понятие ценности может ассоциироваться с оцениванием общественных отношений с 
точки зрения этичного и неэтичного. При этом оценивание происходит с личностных 
позиций, следовательно, собственная система ценностей воспринимается как «истинная», 
как точка отсчета допустимого или запретного. У каждого человека, образуются личные 
ценностные ориентации, т.е. ценностные представления, с помощью которых он 
ориентируется в мире ценностей и определяет, какие из них являются для него более 
значимыми, а какие менее. Система ценностных ориентаций личности образуется на основе 
господствующих в культуре ценностных представлений. Каждый индивид в силу его 
врожденных и приобретенных особенностей и под влиянием жизненных обстоятельств 
упорядочивает их по-своему. Индивидуально-специфическая иерархия личностных 
ценностей является  связующим звеном между духовной культурой общества и духовным 
миром личности, между общественным и индивидуальным бытием. В системе ценностной 
ориентации личности следует различать финальные, инструментальные и производные 
ценности. 

-  Финальные ценности – это самые высшие идеалы, важнее и значимее которых нет 
ничего. Это человеческая жизнь, свобода, справедливость, красота, счастье, любовь, дружба, 
честь и достоинство личности, законность, гуманизм. Они нужны сами по себе. Например, 
человеческая жизнь нужна для того, чтобы жить, свобода – чтобы быть свободным.  

- Инструментальные ценности представляют собой инструменты, обеспечивающие 
движение к другой цели.  

- Производные ценности – это ценности, имеющие значимость лишь как признаки и 
символы других ценностей. Например, подарок – производная ценность, может быть знаком 
любви, дружбы, уважения.  

На вершине иерархии в структуре ценностной ориентации личности находятся 
финальные ценности. Ниже, расположены инструментальные и производные ценности. Но у 
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разных людей эта иерархия строится по-разному. Одна и та же ценность может быть 
финальной для одного человека и инструментальной для другого. 

Осмысление категории «ценность» происходит в междисциплинарных теоретических 
полях философии и социологии, антропологии и психологии (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. 
Парсонс, М. Рокич, Р.Б. Перри, Дж. Дьюи, К.И. Льюис, В. Кёлер, Г. Олпорт)  М. Вебер один 
из первых вводит в социологию проблематику ценностей. Метод «отнесения к ценностям» Г. 
Риккерта был положен М.Вебером в основу социологии. Он считает, что ценности являются 
фундаментальными нормами любых видов действий [Вебер, 1990:628-630]. Э.Дюркгейм 
утверждает, что система ценностей общества - это совокупность ценностных представлений 
каждого человека. Ценностная шкала, как замечает ученый, не зависит от индивидуальных 
оценок индивидов. Люди просто приспосабливаются к сложившимся ценностям, которые 
доминируют в данном обществе через внешнее принуждение общественным мнением. Также 
им были выделены такие ценности как экономические, нравственные, религиозные, 
эстетические, метафизические [Дюркгейм, 1991: 106-114].   

По мнению Т. Парсонса, ценности, во-первых, являются неким стандартом, образцом; 
во-вторых, могут объединять и разделять людей, способствуя при этом возникновению 
социальных классов, слоев, этнических групп, наций и народов; в-третьих, связываются с 
ценностной ориентацией личности. Следовательно, Т. Парсонс определяет ценности как 
общепринятые представления о желательном типе социальной организации [Парсонс, 2000: 
200-203]. Таким образом, можно говорить о двойственном основании ценностей. С одной 
стороны, ценность это компонент личностного сознания, а с другой, составляющая 
общественного сознания.  

В настоящее время ценностный подход применяется для исследования 
многообразных сфер жизнедеятельности человека, его отношений к миру, к людям и к 
самому себе.  Необходимо выделить некоторых авторов, заложивших базисные основания 
данной проблематики, среди которых особое место занимают  работы Э. Шейна, Н. Лемэтра, 
Г.Саймона, П. Друкера, М. Крозье, Д. Смита, Г. Файоля, Г.В. Атаманчука, М.В. Удальцовой, 
О.С. Виханского, А.И. Пригожина, B. Спивака.  В отечественной науке существует не так 
много работ, непосредственно связанных с системным анализом понятия «организационные 
ценности», несмотря на то, что  сегодня остро стоит вопрос о роли организационных 
ценностей и их значении для устойчивого, стабильного развитии компаний. Тем не менее, в 
большинстве работ организационные ценности являются второй общей категорией, 
включаемой авторами в определение организационной культуры. В целостном (системном) 
подходе, основными представителями которого являются Р. Моран, В. Сате, Ф. Харрис. 
Э.Шейн организационные ценности - это правила, отраженные в миссии и внутренней 
организационной культуре, которыми компания руководствуется при взаимодействии с 
внешней средой и внутренней, при работе с сотрудниками. Для анализа ценностей 
организации многие авторы используют системную теорию, при этом отправным пунктом 
выступает тезис о взаимосвязи организационных и индивидуальных ценностей. Но 
существуют разные точки зрения на природу корпоративных ценностей и на соотношение 
между личными и корпоративными ценностями.  

В контексте организационной культуры понятие «ценности» правомерно только при 
таком условии, что речь идет о субъектно-объектных отношениях. Субъект - работник 
организации, который выражает свое отношение к объекту и оценивающий его с позиций 
ценности. Объект – любой материальный предмет, событие как непосредственный носитель 
ценности организации. В качестве носителя ценности организации может выступать 
материальный (овеществленный) или нематериальный (духовный) объект.  

Таким образом, главная цель ценностей определять, что является важным для 
организации и её членов. Как правило, миссия большинства компаний заключается в 
позиционировании так называемых «рыночных» ценностей. Это получение прибыли, 
наращивание капитала, успешное и лидирующее положение на рынке, освоение новых 
сегментов рынка, привлечение как можно большего числа потребителей. Социально-



 

 237

значимые личностные и корпоративные ценности отодвигаются на второй план. Но с 
появлением социально-ориентированного маркетинга приоритетными ценностями 
становятся такие как честность в отношениях внутри и за рамками компании, 
ответственность перед обществом в целом, перед деловыми партнерами, акционерами, 
работниками, уважение к людям, доверие, моральная ответственность, открытость, 
профессионализм.  

Анализ различных определений организационных ценностей показывает, что они во 
многом совпадают с определениями личных ценностей. Организационные ценности  часто 
определяются как разделяемые всеми сотрудниками ценности. Таким образом, 
организационные ценности не могут существовать в отрыве от ценностей  сотрудников 
организации, и система ценностей имеет место только в том случае, если сотрудники знают о 
существовании организационных ценностей, согласны с ними (разделяют их) а ключевые 
ценности  распространяются в организации и являются частью многих управленческих 
процедур. 

Представленные в литературе классификации организационных ценностей 
базируются на известных классификациях личных ценностей М.Рокича, Ш.Шварца и других 
авторов (см. [Rokeach, 1973, Schwartz,1992, Weber,1991]). Наиболее часто встречается 
разделение организационных ценностей на ценности-цели (терминальные), ценности-
средства (операционные или инструментальные). В качестве терминальных ценностей 
концентрируется внимание на личных (доверие, надежность, достижение, прибыль, власть) и 
социальных ценностях (взаимодействие с заинтересованными сторонами, взаимоотношения, 
социальные льготы, возможность действовать, выгода компании). В кластере 
инструментальных ценностей выделяют моральные (честность, справедливость, надежность, 
ориентацию на прибыль) и компетентностные (продвижение, продукция, улучшения).  
Согласно другому подходу, ценности-цели представляют собой конечные цели, 
определяющие,  в каком направлении движется организация и почему она существует; 
ценности-средства отражены при помощи операциональных или инструментальных 
ценностей, которые воплощают образ мышления в организации и образ поведения для 
достижения основных (конечных) ценностей [Кабалина, Чеглакова, 2013: 7-8] . 

Как показывают исследования, менеджеры используют обе группы ценностей, при 
этом терминальные ценности чаще содержатся в формулировках миссий компаний; в 
оперативном управлении, как правило, прибегают к инструментальным ценностям. А.И. 
Пригожин выделяет категорию прикладных ценностей, которые могут существовать в 
организации. Он называет эту категорию идеологемами.  Идеологема - это то, чем мы 
дорожим и что отчасти имеем, а идеалы - то, о чем мечтаем. Группировать идеологемы 
можно по-разному. Например, ценности порядка, ценности развития, ценности 
отношенческие, ценности благополучия, ценности социальные [Пригожин, 2010]. 

Остановимся на классификации систем ценностей, предложенных А. Реино и М.Вади 
[Reino,Vadi,2000] 

- открытая система (open system type) , включающая в себя: гибкость, ориентацию на 
внешнюю среду, приспособляемость, возможность изменяться, уникальность и ориентацию 
на потребителя);   

- система, ориентированная на человеческие отношения (human relations type), 
основанная на внутреннем фокусе: сплоченности, морали, доверии, принадлежности; 

- рационально-целевая система (rational goal type), состоящая из планирования, 
производительности, эффективности, конкуренции, стабильности и контроля над внешними 
вопросами.  

- система, ориентированная на внутренние процессы (internal processes type) - такие 
как стабильность, объединение, контроль, формализация и централизация.  

Существует еще одна классификация ценностей, разработанная С. Доланом и его 
коллегами  - трехмерная модель. Модель объединяет три разных уровня ценностей:1) 
личностный уровень (эмоциональные ценности), 2) организационный уровень 
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(экономические ценности); 3) социетальный уровень (этические ценности). Данная модель 
строится на основе трех осей: ось «экономические-прагматичные», ось «этичные  - 
социетальные» и ось «эмоциональные - эволюционные - (связанные с развитием)». Основное 
назначение модели - показать, как могут быть объединены эмоциональные и этические 
ценности в рамках организации для достижения равновесия между индивидом, организацией 
и обществом ценностей [Dolan,Garcia,Richley, 2006].  

Этические ценности - это осмысление социальной ответственности организации перед 
обществом. Экономические ценности - это то, что направлено на выживание компании и 
получение ею прибыли. Эмоциональные ценности - все, имеющее эмоциональную окраску и 
направленное на оценку того, что делает компания. Надо отметить, что трехмерная модель 
управления по ценностям близка к пониманию социальной ответственности, как 
ответственности организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и 
окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует 
устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания 
заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с 
международными нормами поведения и интегрировано в деятельность всей организации и 
применяется в ее взаимоотношениях (Национальный стандарт ГОСТ РИСО 26000-2012, в 
рамках Технического комитета по стандартизации №471 «Социальная ответственность» 
(введен в действие 15.03.2013 г.). 

Анализ интерпретаций понятий «ценности, корпоративные ценности» в современной 
научной литературе показывает широкий спектр теоретических подходов и классификаций. 
Научный интерес представляет использование различных подходов к определению 
корпоративных/организационных ценностей в управлении предприятиями в каждом 
конкретном случае.  

От управления по инструкциям к управлению по ценностям. Управление 
подразумевает, что организационные изменения должны быть рациональными, в этом случае 
менеджеры должны продумывать и планировать адекватные с точки зрения изменений 
рынка механизмы изменений организации. Рациональность управления связана с принятием 
решений об изменениях. На рубеже веков была высказана идея о наметившемся переходе от 
управления по инструкциям (MBI) и целям (MBO) к управлению по ценностям (MBV).   
Ранее П. Прузан  указывал на происходящий сдвиг от традиционного перехода в управлении, 
основанного на непосредственном контроле, и контроле эффективности к перспективному 
подходу, основанному на ценностях [Pruzan, 1998]. Утверждается, что организации создают 
децентрализованные структуры которые в меньшей степени полагаются на контроль 
центральным  офисом и в большей степени на общее понимание цели и ключевых ценностей 
компании. В подтверждении тенденции перехода к управлению по ценностям ряд известных 
компаний (General Electric, Microsoft, Levi Strauss,и др.) стал интегрировать ценности в 
практику бизнеса. Исследователи отмечают, что все эти компании имеют неизменными 
основные базовые ценности (core values), в то время как их бизнес-стратегии и практики 
неоднократно адаптировались к изменяющимся условиям.  

В этой связи уместно рассмотреть эволюцию моделей менеджмента, так называемую 
«лестницу менеджмента», которая характеризует различные подходы к управлению, и чем 
ступень выше, тем выше уровень и качество управления [Салиенко,2003]: 

- низший уровень – управление по заданиям (Managing by Tasks).  
- второй уровень – управление по процессам (Business Process Management, BPM). То 

есть, когда имеется организованный (поставленный) или прописанный 
(регламентированный) процесс, то управление осуществляется в виде контроля и/или 
коррекции его исполнения. 

- третий уровень  –управление по правилам (Systems & Procedures, S&P). Это такой 
способ управления, когда вся деятельность происходит в соответствии со сложившимися или 
специально разработанными нормами, стандартами и правилами. 
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- четвертый уровень – управление по целям (Managing by Objectives, MBO). Суть его 
заключается в том, что перед исполнителем ставится цель, которую он должен достичь, 
используя определенные личные способности и ресурсы компании. Этот уровень в 
настоящее время часто реализуется в виде внедрения в компании проектного управления 
(Project Management, PM). 

- пятый уровень – управление по ценностям (Managing by Values, MBV). Данный 
подход предполагает наличие относительно незыблемых определенных ценностей в 
компании, на основе которых исполнитель сам ставит цели, наиболее точно отвечающие 
этим ценностям и наиболее адекватные в данный момент времени. Таким образом, 
достигается высшая эффективность управления.  

При этом каждый последующий уровень управления не отменяет, но включает в себя 
все предыдущие в необходимом объеме. В современный период, как нам представляется 
именно управление по ценностям выступает своевременной и перспективной моделью. Для 
того, чтобы обозначить управление по ценностям как альтернативу другим видам 
управления, необходимо показать сходства и различия понятия «ценность» с понятиями 
«цель» и «инструкция» с точки зрения использования их как инструментов развития 
организации. Разделяя мнение консультанта компании «АксионБКГ» В. Тарасенко, 
суммируем эти сходства и различия в табл. 1. 

Ценность, как и инструкция, имеет нормативно-регулирующий характер с точки 
зрения управления в организации, но, в отличие от инструкции, низко формализована и 
требует аффективного непосредственного признания, культурной легитимности со стороны 
сотрудников.  

Одной из основополагающих и пионерских работ по проблемам управления на основе 
ценностей является книга Т.Питерса и Р.Уотермана «В поисках эффективного управления» 
[Peters,Waterman, 1982]. Выстраивая концепцию 7С, в центре которой находятся 
корпоративные ценности, авторы рассматривают их как ресурс развития организации.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика понятия «ценность» с понятиями «цель» и «инструкция» 

Характеристика Инструкция Цель Ценность 

Степень формализации и 
предъявления в организации 

Высокая 
инструкции должны быть 
написаны 

Высокая 
цели должны быть 
четко поставлены 

Низкая 
ценности явно не 
предъявляются 

Субъективность, связь с точкой 
зрения руководства или лидеров 

Низкая 
руководители выполняют 
инструкции 

Высокая 
руководители ставят 
цели 

Низкая 
руководители 
эксплуатируют ценности 

Эксплуатация мифологем 
культуры 

Низкая 
инструкции конкретны и 
рациональны 

Высокая 
цели должны 
притягивать 

Высокая 
ценности переживаются 

Эмпатия сотрудников в процессы 
организации 

Низкая 
инструкции диктуют 
алгоритмы 

Средняя 
цели навязаны, либо 
вовлекают  

Высокая 
обязательна 
вовлеченность сотрудника 

Способность менять ценности 
человека в организации 

Высокая 
инструкции равнодушны к 
ценностям человека 

Средняя 
цель оправдывает 
ценность 

Низкая 
процесс изменения 
ценностей плохо 
управляем 

Способность менять образцы 
поведения и цели 

Низкая 
инструкции дают образцы 

Высокая 
цели оправдывают 
средства 

Высокая 
ценности оправдывают 
средства 

Иерархичность структур 
управления 

Высокая 
если нет иерархии, нет 
организации 

Высокая 
 

Низкая  
те, кто разделяет 
ценности, и те, кто  их не 
разделяет  

Нахождение во времени В прошлом
инструкция кем-то написана 

В будущем
цель кем-то 
поставлена 

В настоящем
ценность есть актуальное 
переживание 

  

Дальнейшее продвижение корпоративных ценностей в целях управления компаниями 
связано с именами C.Долана и С.Гарсиа. Они утверждают, что управление на основе 
ценностей  преследует тройную цель: во-первых, упрощать организационные проблемы, 
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возникающие в связи с растущей необходимостью адаптироваться к изменениям 7С на всех 
уровнях компании; во-вторых, указывать на стратегическое видение будущего компании, в-
третьих, обеспечивать приверженность каждого сотрудника ежедневной высокоэффективной 
работе. 

В качестве еще одного фактора, объясняющего превосходство управления по 
ценностям над более ранними концепциями, авторы выделяют включение этических и 
экологических принципов в стратегическое управление и деятельность компании, без чего 
невозможно представить себе выживание мира и самих компаний [Dolan, Garcia, 2002]. 

С практической точки зрения цель управления организационными ценностями 
состоит в  создании условий, при которых работники могут трудиться самостоятельно и 
эффективно для реализации цели компании. Таким образом, роль ценностей на предприятии 
заключается в регулировании поведения работников для достижения целей компании.  
Управление на основе ценностей возможно в компании при условии, что есть публично 
выраженные, явные ценности (exposed values), о которых знают работники. Вместе с тем не 
очевидно, являются ли заявленные ценности (stated values)  разделяемыми (shared) 
ценностями. По мере сокращения масштабов традиционной индустриальной организации 
труда изменяется  характер и организации труда. В связи с этим управленческий контроль 
принимает иные формы, где сложно и даже непродуктивно напрямую контролировать 
поведение работников, поэтому менеджмент регулирует поведение в таких организациях 
косвенно, через нормы и ценности.  

Что выступает источником корпоративных  ценностей?  В решении данного вопроса 
нет определенной ясности. Традиционно считается, что организационные ценности 
определяются отцами-основателями компании, а затем усваиваются последователями и 
воплощаются в их деятельности. Нередко о стороны экспертов (управленцев) встречаются 
утверждения о том, что, несмотря на то, что ценности корпоративные, чаще всего они 
генерированы теми, кто занимает руководящие позиции, и не слабо отражают личных 
ценностей сотрудников. В таком положении дел заявленные ценности не выполняют 
эффективно свои управленческие функции, то есть "не работают". Ряд авторов полагают, что 
у организаций должны быть такие ценности, которые отражают как коллективные ценности 
всех сотрудников, так и их личные ценности. Например, формирование ценности компании 
происходит спонтанно в процессе развития организации посредством: (1) постепенной 
кристаллизации общих ценностей на основе опыта взаимодействия работников; (2) принятия 
членами организации ценностей неформальных лидеров и авторитетов; (3) копирования 
впечатляющих моделей поведения других людей; (4) почти незаметного изменения 
ценностей как следствия изменения отношений, мотивации, жизненных перспектив 
[Пригожин, 2010, с.16]. 

Так или иначе, для продвижения корпоративных ценностей необходимо задействовать 
различные каналы коммуникации. А. Гроф считает, что как ценности, так и каналы их 
распространения зависят от стадии развития компании. На стадии, выхода на компании на 
рынок, происходит интеграция ценности внешней среды в стратегию и культуру компании 
при помощи коммуникаций. На стадии, укрепления позиций на рынке, ценности изменяются 
и стабилизируются в соответствии с обратной связью, полученной компанией. На стадии, 
поддержания стабильности компании  происходит использование максимального 
потенциала, где важно не войти в стагнацию, поэтому необходимо искать новые ценности, 
которые будут введены в культуру компании именно на этой стадии. На финальной, стадии, 
поиска пути возобновления цикла и выхода на новый виток развития, необходимо внедрить 
новые ценности в компании и подготовить персонал к смене стратегии. Данная стадия 
находится в сильной зависимости от предыдущих, на ней проводится активный анализ 
прошлого организации. Корпоративные ценности должны быть не навязаны, но 
транслированы работникам, переданы через смысловое и эмоциональное отношение к 
ценностям. Именно поэтому лидерские качества руководителя становятся очень важными 
[Grof, 2001]. 
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Таким образом, сам процесс внедрения корпоративных ценностей может представлять 
собой некий проект, включающие определенные оставляющие: 1) выявление уже 
сложившейся в организации системы ценностей; 2) создание четкого механизма соотнесения 
системы ценностей корпорации с системой ценностей конкретного работника; 3) 
корректировка путей развития системы ценностей с точки зрения интересов организации и 
общества. Качественную интерпретацию полученных данных можно осуществить с 
помощью концепций «рационального мифа» организации и мифодизайна. Таким образом, 
можно представить себе управление по ценностям как самодостраивание сотрудниками 
инструментов управления (инструкций, целей, задач и их решений), исходя из набора 
нежестких (образных, метафорических, аффективных) ценностных представлений.  

Несомненно, управление по ценностям  - длительный процесс, во время которого 
управляющие и подчиненные вместе  создаю общую базу ценностей и при помощи данной 
базы имеют дело, как со стратегическими вопросами, так и с вопросами ежедневных 
приоритетов и решений. М.Шварцем были выделены три основных механизма, которые 
помогают распространять глубинные корпоративные ценности: 1) политики, 2) процессы, 3 
практики [Schwartz, 2005]. Корпоративные политики могут быть представлены при помощи 
различных документов, таких как свод этических правил, годовые отчеты об устойчивом 
социальном развитии, информация о сайте компании. Свод этических правил компании - 
Этический кодекс, Кодекс корпоративной этики и т.д. - характеризует ее обязанности, 
принципы, ценности, и/или нормы. Данный кодекс показывает осведомленность компаний о 
вопросах этики и описывает, как организация будет решать проблемы при взаимодействии с 
внешними и внутренними заинтересованными сторонами. Практики определяются как 
механизмы, позволяющие сделать так, чтобы ценности распространялись и обсуждались. 
Это могут быть публичные выступления руководителей компании, а также другие 
мероприятия, направленные на распространение ценностей.  

Немаловажен тот факт, что важно отбирать сотрудников, чьи личные ценности 
коррелируют с организационными ценностями компании. Ценности компании, 
ориентированной на получение прибыли при условии применения программы 
стимулирования сотрудников будут отличаться от ценностей  организаций, относящихся, к 
примеру к «бюджетному» сектору экономики. Но во всех случаях большое значение 
приобретает обучение и система вознаграждения персонала. Таким образом, механизмы 
распространения ценностей довольно типичны: это каналы коммуникации и технологии 
отбора, адаптации, обучения и развития, оценки персонала. 

Обратимся к исследованиям, касающимся микроуровня, ориентированных на 
определение того, каким образом ценности, этические нормы конструируются в реальной 
деятельности, влияют и ограничивают поведение социальных акторов, вовлеченных во 
властные отношения. В этом случае вслед за исследованиями нормативного контроля как 
основной формы организационного контроля предметом контроля рассматривается 
идентичность - индивидуальная и коллективная.  

В отличие от радикального крыла приверженцев теории трудового процесса, которые 
фокусируются на проблемах сопротивления работников навязываемым сверху ценностям, 
М.Алвессон и Х.Уиллмотт не исключают возможности изучения того, как работники 
позиционируют себя в рамках смыслов, сформированных менеджерами, более или менее 
идентифицируют себя с ними и поддерживают их [Alvesson, Willmott, 2002]. В отсутствие 
альтернативного дискурса, который интерпретировал бы такие механизмы регулирования 
как навязанные менеджментом, можно ожидать, по мнению Алвессона и Уиллмотта, не 
только инструментальное соблюдение, но и последовательно растущую идентификацию с 
корпоративными ценностями, хотя такая «покупка» обусловлена совместимостью с другими 
источниками формирования идентичности [Alvesson, Willmott, 2002]. Исследователи, 
придерживающиеся критического подхода, акцентируют внимание на вопросах властных 
отношений, субъективности и сопротивления работников. [Fleming, Spicer, 2003]. Мы 
разделяем мнение, что поведение работников может повлиять на эффективность внедрения 
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корпоративных ценностей «сверху». В этом случае управление либо становится 
инструментальным, либо работники, вынужденные участвовать в корпоративных ритуалах и 
вовлекаться в повседневные практики компании, могут на словах негативно отзываться о 
попытке менеджмента сформировать разделяемыми всеми ценности.   

Можно выделить ряд работ, в которых привлекается внимание к эффектам 
использования ценностей как инструментов управления в российских условиях. Среди них - 
исследование роли корпоративных ценностей в управлении компаниями [Кабалина, 
Чеглакова, 2013]. Российские исследователи отмечают, что потребность в управлении на 
основе ценностей появляется, когда компания находится на этапе обновления корпоративной 
идентичности и меняет организационную структуру, систему управления и свой фирменный 
стиль. В этом случае, управление ценностями - управленческий инструмент, который 
выполняет интегрирующую функцию для людей и бизнесов компании в момент изменения 
позиционирования компании и смены бизнес-модели.   

Человеческий потенциал как фактор устойчивого роста предприятия. Глобальный 
менеджмент, должен продемонстрировать принципиально новое отношение к людям в 
организации, каждый член которой есть человек-информационный (или 
самореализующийся). Для такого человека преобладающий мотив: работать в организации; 
не деньги и не чувство долга, а совпадение его системы ценностей с ценностями коллег. 
Здесь будет важно другое единство, нежели основанное на унификации культуры, а именно 
— единство в толерантности, то есть в терпимости к многообразию, к инокультурным 
соседям, к многообразию топ-менеджеров, к учету местных особенностей в структурах, в 
управленческих процессах. Управлять глобальной экономикой при помощи монокультурной 
модели менеджмента достаточно сложно, ей не хватает гибкости. Американцы 
(рассматривающие в своих моделях человека экономического) и японцы (рассматривающие 
человека социального) по этой причине столкнулись с необходимостью ревизии своих 
управленческих постулатов. Одним приходится преодолевать узость технократического 
подхода к управлению, когда все подчинено интересам прибыли, а другим — социального, 
когда в центре внимания интересы коллектива.  

В зависимости от стадии жизненного цикла организационные системы стремятся 
удовлетворять следующие потребности:  

-  потребность в своевременном и надежном обеспечении работы предприятия 
трудовыми, материальными, финансовыми и другими ресурсами в необходимых для 
функционирования объемах; 

- осознание социальной ответственности и благоприятного социально-
психологического климата работы, атмосферы свободы и творчества в решении 
поставленных задач; 

- потребность в устойчивом положении на рынках сбыта конечной продукции или 
услуг, предлагаемых предприятиями; 

- потребность в общем порядке в отношениях государства и экономических 
субъектов, которая может быть обеспечена законодательными установлениями и 
исполнением правил работы предприятия в рыночных условиях; 

- потребность к усилению роли предприятия в данной отрасли или в регионе его 
размещения; 

-  потребность в расширении или диверсификации производства; 
-  потребность в открытии и создании новых рынков сбыта, новых рыночных ниш 

путем разработки новых прогрессивных технологий; 
- стремление к более высокому положению в социально-экономической сфере, 

желание стать лидером в своей отрасли или в своем регионе; 
- потребность участвовать в разработке законодательных положений и подзаконных 

актов, относящихся прямо или косвенно к условиям работы предприятия. 
Потребности более высокого порядка могут быть удовлетворены только 

интеллектуальными средствами и способами, что обеспечит предприятию устойчивое и 
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стабильное развитие. При этом предприятие ставит своей целью получить наибольший 
полезный эффект в рамках тех ограничительных условий, в которых оно находится. 

В последние годы большинство компаний во всех сферах бизнеса основную ставку на 
победу в конкурентной борьбе стали делать именно на интеллектуальный капитал, считая 
его основой своих успехов в создании инновационной продукции, с высокой прибылью, 
реализуемой на мировом рынке. На современном этапе сами представления об 
интеллектуальном капитале существенно трансформировались и включают не только 
человеческие ресурсы, определяющие коллективные знания и способности специалистов 
фирмы, но и те нематериальные ценности, которые создаются этими специалистами, так же, 
как имидж фирмы и приверженность потребителей ее продукции. 

К сожалению, до сих пор не сформировалось однозначное толкование понятия 
«интеллектуальный капитал», поскольку участники дискуссии, как правило, подходят к 
определению этого понятия с разных позиций и ставят перед собой разные цели. Многие 
ученые уделяют большое внимание определению и исследованию сущности категории 
интеллектуальный капитал, среди зарубежных авторов это: Т. Бьюзен,  Д. Моррисон, Д. 
Шнайдер, Г.М. Десмон, Дж. Тобин  и др. Роль интеллектуального капитала в современном 
обществе была рассмотрена  Т. Шульцом, У. Боуэном и Г.Л. Беккером, которые доказывают, 
что знания и навыки имеют социально-экономическую ценность. Непосредственно к 
формированию концепции интеллектуальный капитал подходят Л.Эдвинсон и Т.А.Стюарт, 
выделяющие в нем две крупные составные части: 

-  человеческий капитал, воплощенный в работниках компании в виде их опыта, 
знаний, навыков, способностей к нововведениям, а также в общей культуре, философии 
фирмы, ее внутренних ценностях; 

- структурный капитал, включающий патенты, лицензии, торговые марки, 
организационную структуру, базы данных, электронные сети и прочие объективные 
факторы. 

Огромное внимание выявлению сущности интеллектуального капитала, с позиции 
практика, уделил в своих работах Э. Брукинг, который обосновывает следующую его 
структуру: рыночные активы, инфраструктурные активы, человеческие активы и 
интеллектуальная собственность, как актив. Э. Брукинг разводит категории человеческий 
капитал и интеллектуальный капитал, но недооценивает роль информации и 
интеллектуальной активности в процессе креативной деятельности. Сегодня с концепцией 
интеллектуальный капитал работают многие зарубежные авторы, но категории 
интеллектуальный капитал и человеческий капитал очень часто смешивают, что снижает 
эффективность их осмысления в условиях современной рыночной экономики. 

В отечественной науке первыми интеллектуальный капитал не только как категорию, 
но и как рыночный ресурс, стали исследовать: Б.Б. Леонтьев, В.Л. Иноземцев, М.А. 
Эскиндаров, М.А. Федотова, Г.И. Наволодская, С.Г. Михнева и др. Глубокие исследования 
сущности интеллектуального капитала провел В.Л. Иноземцев Он поддержал и развил точку 
зрения Л. Эдвинсона, рассматривая человеческий капитал и структурный капитал, как его 
составные части. Дополнил и развил структуру интеллектуального капитала Б.Б. Леонтьев,  
включив в нее клиентский капитал и проанализировав данную форму капитала, как главное 
конкурентное преимущество фирмы на рынке. Центральная проблема, рассмотренная 
ученым - это оценка нематериальных активов, повышение эффективности интеллектуальной 
собственности, используемой отечественными предприятиями в хозяйственной деятельности 
и моделирование процесса формирования ценностей бизнеса. Роль интеллектуального 
капитала в системе корпоративных отношений исследует М.А. Эскиндаров, рассматривая 
основные формы интеллектуального капитала и затрагивая вопросы, связанные с его 
воспроизводством в рамках корпоративных структур. 

Таким образом, если ставить задачу разработки количественной оценки уровня 
развития интеллектуального капитала организации, то удобнее будет пользоваться 
следующим понятием: интеллектуальный капитал - это интеллектуальный инструментарий 
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организации, определяющий ее творческие возможности по созданию и реализации 
интеллектуальной и инновационной продукции, который имеет три составляющие: кадровый 
капитал; интеллектуальная собственность; маркетинговые активы. В свою очередь, кадровый 
капитал делится на: человеческие активы; структурные активы. Человеческие активы - это 
прежде всего сотрудники организации; специалисты, наделенные знаниями и навыками, 
профессиональными качествами, люди с определенным характером и способностями, 
воспитанием и культурой. Важнейшей особенностью этой части интеллектуального капитала 
является то, что ее нельзя ни продать, ни сдать в наем; ее можно лишь эффективно или 
неэффективно использовать для достижения целей организации. Человеческие активы 
играют первостепенную роль в создании интеллектуального капитала организации. Знания и 
навыки сотрудников организации, их профессиональные качества являются той частью 
инструментария, посредством которого создается интеллектуальная продукция, 
формирующая нематериальные активы организации. Структурные активы предопределяют 
тот потенциал творческой активности коллектива сотрудников организации, который 
обеспечивает эффективное использование человеческих активов, что позволяет получить 
больше, чем сумму усилий отдельных членов организации. Эта составляющая кадрового 
капитала определяется, прежде всего, корпоративной культурой, общей культурой 
взаимодействий в коллективе и способствует накоплению знаний, приобретению новых 
навыков, обогащению опыта и совершенствованию профессиональных качеств 
специалистов. 

Однако, несмотря на то, что в передовых организациях интеллектуальный капитал 
считают главным фактором успехов в новом тысячелетии и сделали его плодотворно 
работающим, по-настоящему эффективно интеллектуальными ресурсами не управляют. 
Главной причиной такого положения является отсутствие хорошо разработанных методик 
количественных оценок уровня развития интеллектуального потенциала организации и 
получаемой при его реализации прибыли, без чего не могут быть четко определены цели и 
поставлены соответствующие задачи по созданию, преумножению и реализации различных 
составляющих интеллектуального капитала организации. 

Другой не менее важной причиной отсутствия эффективного управления 
интеллектуальным капиталом является исторически сложившаяся искусственная 
разобщенность творчества и производства, хотя инновация рождается в едином цикле этих 
процессов. В некоторой степени такая разобщенность оправдана в тех случаях, когда, 
например, роль творчества специалистов организации сведена к освоению созданной на 
других предприятиях технической документации и умелому применению приобретенной 
технологии в условиях собственного производства. Современные организации, успешно 
развивающиеся в конкурентной борьбе, самостоятельно создают инновационную 
продукцию, начиная от зарождения в недрах организации инновационной идеи и завершая 
созданием отработанных и протестированных в отвоеванных нишах рынка образцов 
продукции, которая быстро внедряется в производство. Циклы разработки и реализации в 
производстве все новой и новой инновационной продукции являются циклами 
интеллектуально-инновационной деятельности, в процессе которой создается и 
преумножается интеллектуальный капитал, а на его основе появляются новые инновации.  

Наряду с понятием интеллектуального капитала не менее важным является понятие 
интеллектуального потенциала, как категории обеспечивающей не только 
конкурентоспособность предприятия на современном этапе, но и стабильное устойчивое 
развитие в будущем. Интеллектуальный потенциал - это совокупность теоретических знаний, 
практического опыта и индивидуальных способностей работников, осуществляющих работы 
по созданию инноваций на промышленных предприятиях и в организациях. Необходимо  
различать абсолютный, или максимально возможный, и реальный потенциал. Под 
абсолютным интеллектуальным потенциалом имеют в виду его величину, которая 
полностью соответствует сложности проблем, стоящих перед научно-техническим 
персоналом предприятия. Реальным потенциалом является тот, который фактически 
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проявляется в условиях осуществления трудовых операций. Различие между абсолютным и 
реальным интеллектуальным потенциалом и составляет тот возможный резерв роста 
эффективности наукоемкого производства, который можно получить за счет повышения 
качества деятельности. 

Следует отметить, что результаты функционирования наукоемкого предприятия 
напрямую зависят от успешной реализации научно-исследовательских работ в рамках 
инновационных проектов. Осуществление инновационной деятельности, связанной с 
разработкой технологий, новых видов продукции и услуг требует не только эффективного 
использования имеющего интеллектуального потенциала, но и его развития. 

Направления развития интеллектуального потенциала следует рассматривать в 
количественном и качественном аспектах. Количественный аспект интеллектуального 
потенциала наукоемкого предприятия характеризует как темпы его развития в целом, так и 
отдельных его составляющих. Качественное развитие интеллектуального потенциала 
характеризует увеличение личных квалификационных возможностей каждого работника в 
области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ принимать наиболее 
качественные решения в пределах своей компетенции [Алехина, 2004: 44]. Таким образом, 
качественный интеллектуальный потенциал каждого работника определяется в первую 
очередь его личными способностями, а также уровнем образования и практическими 
навыками и является составной частью интегрированного количественного 
интеллектуального потенциала. 

Интеллектуальный потенциал представляет сумму человеческого капитала 
(объединенные знания, навыки, инновационность, ценности, культура, возможности 
отдельных сотрудников и философию организации) и структурного капитала (аппаратное и 
программное обеспечение, базы данных, организационная структура, патенты, товарные 
знаки). Абсолютно необходимым является оптимальный баланс, в котором бы учитывались 
интересы владельца интеллектуального потенциала и общества. Для оценки стоимости 
интеллектуального потенциала рекомендуются два основных подхода: затратный 
(инвестиции) и доходный (выручка). 

Рассматривая потенциал организации через ресурсную составляющую, важно видеть 
всю ее палитру. В этой связи введем понятия: 

а) деятельностного потенциала, образуемого как совокупность следующих 
потенциалов: производительный, производственный, экономический, технологический, 
административный, персональный, фазовый; 

б) личностного потенциала, образуемого как совокупность следующих потенциалов: 
квалификационный, интеллектуальный, самоуправленческий, статусный, креативный; 

в) предпринимательского потенциала, как совокупности следующих потенциалов: 
образовательный, коммуникационный, символический, информационный, финансовый, 
функциональный; 

г) конкурентного потенциала, как совокупности следующих потенциалов: 
стратегического, инновационного, предпринимательского, управленческого, национального, 
клиентского. 

Для любой системы существует такой набор ресурсов, при котором ее потенциал 
всегда будет либо существенно больше простой суммы потенциалов, входящих в нее 
ресурсов, либо существенно меньше, так как при взаимодействии подсистем возникает 
положительный или отрицательный эффект синергии. Для получения положительного 
эффекта необходимо отлаженное позитивное взаимодействие подсистем, которое становится 
возможным при высоком уровне организованности системы. Если сумма эффективностей 
подсистем оказывается больше эффективности системы, эффект синергии отрицательный. 
Каждая система в своем развитии стремится достичь наибольшего суммарного потенциала 
при прохождении всех этапов жизненного цикла. Каждая организация стремится к 
стабилизации эффективных этапов жизненного цикла. Это предполагает мониторинг и 
прогнозирование характеристик организации в разрезе стадий жизненного цикла для 
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адекватного реагирования на происхождение изменения. Организация пытается сгладить 
последствия внутренних и внешних возмущающих воздействий. Фактический процесс 
изменения потенциала организации идет непрерывно, меняется лишь скорость и знак 
изменения. 

Изменение объема и структуры того или иного ресурса организации за счет ввода 
новых, дополнительных и вывода старых, изношенных производственных фондов 
существенно влияет на величину общего суммарного потенциала организации. Доказано, что 
имеется непосредственная связь между величиной накопленного потенциала и развитием 
организации (ростом ее потенциала). Организации, имеющие небольшой 
предпринимательский потенциал, быстрее реагируют на новые потребности и интересы 
потенциальных потребителей, чем крупные фирмы по причине высокой инертности 
последних и гибкости первых. Главным в моделировании организационной деятельности 
становится процессный подход, позволяющий с единых методологических позиций 
проектировать, анализировать и осуществлять поиск наиболее эффективных процессов в 
рассматриваемой системе. Критерием эффективности планируемых преобразований служит 
уровень гармонизации производственных и организационных процессов, соответствия их 
выходов требованиям внутренних и внешних потребителей. 

Полное использование открывающихся возможностей повышения эффективности 
возможно только в том случае, если разрабатываемый инструментарий организационных 
преобразований стимулирует коллективные действия, обеспечивает мобилизацию 
интеллектуального потенциала работников, осуществляющих процессы. Для этого в 
крупных предпринимательских структурах создается система организационных политик и 
стандартов, стимулирующих приверженность работников корпоративным целям, 
взаимодействие в команде и единую корпоративную культуру. 

Интеллектуальный потенциал имеет тенденцию к росту только тогда, когда создаются 
новые объекты интеллектуальной собственности, проводятся научно-исследовательские 
работы (НИР) и опытно-конструкторские работы (НИОКР), когда создаются объекты 
авторского права (ОАП), объекты промышленной собственности (ОПС) и ноу-хау. Все 
вместе они собой представляют интеллектуальный актив. Для непрерывного наращивания 
интеллектуального потенциала необходимо, чтобы инновационные процессы и освоение 
новой, более совершенной продукции осуществлялись непрерывно, причем каждый 
последующий инновационный процесс должен начинаться задолго до наступления спада в 
предыдущем. 

Оперируя понятиями «интеллектуальный потенциал организации» и «коэффициент 
качества кадрового капитала», можно сформулировать цель управления интеллектуально-
инновационной деятельностью организации как достижение максимальной прибыли при 
положительной динамике интеллектуального потенциала и коэффициента качества 
кадрового капитала. Совместное взаимодействие работников различных профессий и 
специальностей, участвующих в комплексных инновационных работах, обеспечивает их 
квалификационный рост и повышает интеллектуальный потенциал предприятия. 

Несмотря на то, что научная деятельность в настоящее время строится на  
коллективной  основе, личностное и профессиональное развитие интеллектуального 
потенциала каждого работника становится насущной необходимостью. Ни для кого не 
секрет, что у истоков почти каждого открытия стоят именно личности. В этой связи 
необходимо признать, что личностный интеллектуальный потенциал является главной 
составляющей движущей силы экономического роста. К каждому работнику должен быть 
подобран индивидуальный подход и созданы условия для самореализации [Бовин, 2008:  
292-293]. И если раньше в организациях человек подбирался для выполнения определенных 
действий, работы, функций, то сейчас для обеспечения полной реализации потенциала 
человека на рабочем месте работа или функция должна подбираться под него. 

Процесс развития интеллектуального потенциала работника наиболее эффективен при 
учете индивидуальных различий персонала наукоемкого предприятия, которые можно 
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разделить на три группы: демографические характеристики (например, возраст и пол), 
компетентность (например, склонности и способности) и психологические особенности 
(система ценностей, установки, отношение к работе, характер). Каждый из приведенных 
факторов важен при определении индивидуальности человека, так как отражает различные 
стороны личности и может влиять на производительность труда [Добротворский, 2007:  19]. 
Значение различных факторов зависит от характера работы и требований работодателя. 

Все многообразие требований (профессионально-важных качеств) на наш взгляд 
можно разделить на пять групп: 

- свойства личности – темперамент, коммуникативные качества, творческие 
способности, ценностно-мотивационные свойства; 

- психофизиологические личностные качества – состояние здоровья работника, 
работоспособность, память, мышление и т.п.; 

- профессиональные личностные качества – моральные, деловые и эмоциональные 
личностные качества; 

- квалификационные характеристики – объем, глубина и разносторонность общих и 
специальных знаний, трудовых навыков и умений, обуславливающие способности 
работников к труду определенного содержания и сложности; 

- качества, обусловленные спецификой деятельности – требования к физиологической 
чувствительности и требования, обусловленные характером деятельности [Кирьянов, 2005: 
23]. 

В настоящее время возрастает значимость качественных характеристик персонала, 
которые отражают индивидуальные способности и потенциал каждого работника. 
Усложняясь,  труд предъявляет совершенно определенные требования к образованию, 
квалификации и способностям работника. 

Интеллектуальный потенциал работника может быть подвергнут совершенствованию 
с помощью различных программ обучения, тренингов и семинаров; с их помощью удается 
улучшить и развить необходимые знания, умения и навыки. Отыскивая пути повышения 
интеллектуального потенциала предприятия в условиях внедрения современных технологий, 
не следует забывать и том, что наукоемкие предприятия, обладают настолько уникальными 
технологиями и производственными процессами, что не могут воспользоваться 
специалистами, подготовленными на других предприятиях. Требования к качеству, 
особенности технологии производства таковы, что в большинстве подразделений могут 
работать только специалисты, подготовленные и обученные на предприятии. 

В связи с таким положением дел особую значимость приобретают  
внутрипроизводственная система подготовки персонала, которая становится факторной 
подсистемой системы управления наукоемким производством. Она тесно увязывается со 
всеми направлениями деятельности наукоемкого производства и поддерживает их. С другой 
стороны, подготовка персонала сама создает предпосылки для решения новых 
высокотехнологичных производственных задач на основе того, что персонал овладевает 
новыми знаниями, умениями и навыками. Функционирование такой системы направлено на 
формирование персонала со знаниями, навыками и способностями, необходимыми для 
обеспечения возможности генерирования новых идей, так как  основой инновации  всегда 
является идея. Речь идет об идее, которая, по мнению её авторов или других 
заинтересованных людей, может быть рано или поздно коммерциализована. Другими 
словами, научная идея или результат не превратятся в инновацию, если авторы или другие 
заинтересованные люди не ставят задачи рано или поздно извлечь из реализации этой идеи 
доход. Это главный мотив, который движет авторами инновационной идеи. Общество в 
случае состоявшейся инновации получает новый ценный продукт и, что самое важное, новые 
высококвалифицированные рабочие места. 

Деятельность инновационного направления предъявляет определенные требования не 
только к профессиональным качествам специалиста, но и к его личности. То есть, 
рассматривать работника инновационного труда в рамках наукоемкого производства лишь 



 

 248

как фактор производства нельзя, работник наукоемкого производства – это не просто 
индивидуальность, это источник инноваций и фактор преимуществ в конкурентной борьбе. 
Необходимо развивать у работников инициативу, любознательность, так как именно эти 
качества смогут обеспечить успех работе исследователя. При этом необходима подготовка 
тех, кто в наибольшей степени способен выдвигать новые идеи и работать в новых условиях. 

Поэтому для работника наукоемкого производства необходимы не просто знания в 
области фундаментальной или прикладной науки, знания должны обладать определенными 
характеристиками качества, которыми являются: объем, глубина, прочность, осмысленность, 
актуальность, профессиональная направленность, востребованность практикой и наукой. Что 
же касается умений и навыков, то они должны характеризоваться актуальностью, 
прочностью, возможностью совершенствования. 

Учитывая, что управление технологиями и инновациями является социальным 
процессом, то развитие интеллектуального потенциала должно опираться в первую очередь 
на развитие личности каждого отдельного работника. Это связано, во-первых, с тем, что 
любое нововведение, инновация уникальна и являются результатом индивидуального 
творческого труда. Во-вторых, требования потребителя к качеству новой продукции 
настолько высоки, что успех коммерциализации нововведений во многом обеспечивается 
применением разнообразных знаний. В-третьих, научно-исследовательский персонал 
выступает, как генератор идей является и его знания, умения и навыки, а также личностные 
качества является исходным импульсом появления инноваций [Мильнер, 2008: 385]. В-
четвертых, творческие способности работников требуют стимулирования и развития, 
которые, так как именно они, как правило, становятся источниками инновационных идей, 
способов разрешения проблем или принятия неординарных решений. Несмотря на то, что 
способности к творчеству чаще заложены в человеке от рождения, проявление их в полной 
мере возможно только в условиях способствующих их развитию и воплощению. 

Таким образом, в  современных условиях ужесточения конкуренции на мировом и 
международных рынках и доминирования монополистической конкуренции важнейшим 
фактором эффективного управления и источником устойчивого развития компании является 
поиск эффективных механизмов управления. Одним из существенных условий успешности в 
назревающей жесткой конкурентной борьбе за рынки сбыта высокотехнологичной 
продукции является освоение организациями большого и малого наукоемкого бизнеса 
предложенного подхода управления на основе организационных ценностей и эффективному 
управлению созданием, приращением и реализацией интеллектуального капитала в 
инновационной продукции. Анализ деятельности крупных компаний показывают, что 
ценности компании и опора на человеческий капитал и интеллектуальный капитал. 
Компании, которые являются самыми успешными на протяжении длительного периода 
времени,  - это те компании, которые включают ценности в свою операционную 
деятельность, причем включают как ценности, лежащие в основе культуры компании, так и 
ценности, значимые для внешних стейкхолдеров. 
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ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», г. Орел, РФ 
 

  Сегодня,  перед Россией стоит национальная задача повышения 
конкурентоспособности экономики страны в целом и региональных экономических структур 
в частности, а именно промышленных и предпринимательских региональных комплексов и 
структур. Существует острая потребность в разработке и внедрению новых эффективных 
подходов к организации и управлению производством и бизнесом, направленных на 
усиление финансовой безопасности и как следствие  укрепление всей цепочки системы 

 Однако начиная с 90-х годов реформ  экономики России и до настоящего времени 
вопросы обеспечения финансовой безопасности на основе бережливости производства и 
достижения на этой основе синтеза снижения затрат  и повышения качества продукции,  что 
в свою очередь даст рост  конкурентоспособности предпринимательских структур, 
применительно к условиям современной России остаются не достаточно разработанными и 
изученными. 

Бережливое производство стало основой выживания многих промышленных 
предприятий во время финансового кризиса 2008 года. Однако в настоящее время цель 
реализации концепции управления бережливым производством – повышение уровня 
конкурентоспособности российских предприятий различных отраслей экономики на основе 
укрепления системы их финансовой безопасности. Бережливое производство обладает 
многими преимуществами, требует минимальных инвестиций и существенно снижает 
затраты, соответственно повышая эффективность работы предприятия за счет снижения 
затрат. 

Концепция бережливого производства снизив затраты позволяет уйти с верхней 
границы рыночного депозита цен к нижней. При этом появляется возможность увеличения 
прибыли при значительном сокращении затрат, а также расширения доли рынка предприятия 
при сохранении существующей нормы прибыли за счет снижения цены. Важно не просто 
снизить, а постоянно проводить улучшения, в том числе потребительских свойств продукции 
и качества изготовления. Без этого внедрение Бережливого производства теряет смысл. 

Актуальность  Бережливого производства для российских предприятий отражена в 
следующих положениях:  
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- во-первых,  имеются резервы повышения эффективности и укрепления финансовой 
безопасности,  

- во-вторых, конкуренция между производителями идет на уровне скорости 
разработки продукта, логистики поставок, удовлетворения особых потребностей, 
востребованы только лучшие поставщики и продукты;  

- в-третьих, для российских предприятий необходимо соответствие мировым 
стандартам качества производства и постоянное сокращение затрат. Считаем правильным 
отметить, что проведенные исследования в рамках проблемы бережливого производства 
нельзя назвать исчерпывающими. Важность дальнейшего совершенствования и развития 
финансовой безопасности компании в аспекте  теории управления Бережливым 
производством без сомнения приобретает первостепенное значение. Сегодня требуется более 
глубокий анализ, обеспечивающий разработку методологических и теоретических основ 
формирования и развития системы  управления Бережливым производством и Бережливого 
учета на основе укрепления финансовой безопасности на Российских предприятиях. Именно 
эти проблемы являются основой данной монографии. 

Система «бережливого учета» (лин-учет) является первой инновационной структурой 
бухгалтерского учета за многолетние периоды. Главными этапами формирования 
бухгалтерской отчетности выступают: двойная бухгалтерия (средние века), стандартная 
бухгалтерская отчетность (начало XIX века), распределение накладных расходов (начало XX 
века), калькуляция затрат по виду деятельности (1980-е гг.). Система бережливого учета 
наглядно демонстрирует свои достоинства использования в необходимой среде, более 
конкретизируя и наиболее достоверно демонстрируя состояние организации для 
осуществления планирования и управления операционной деятельностью.  

Главной задачей бухгалтера в общепринятом комплексном бухгалтерском учете - 
выступает фиксирование прямых затрат за каждым произведенным продуктом. Обычно, 
издержки относятся и просматриваются по сырью, незавершенному производству (WIP) и 
запасам готовых изделий, после чего они трансформируются в себестоимость реализованной 
продукции (COGS) в отчете о прибылях и убытках (P&L) по степени закупок клиентом 
каждой дополнительной единицы товара. Для достижения максимальной степени 
конкретизации и точности учетных данных стоимости сырья, прямых затрат на оплату труда 
и соответствующего соотнесения производственных накладных расходов, каждый день 
осуществляется достаточное количество дифференцированных процессов, что является 
трудовыми затратным процессами. 

Базисом системы бережливого учета, в отличии от стандартного процесса выступает 
«поток создания ценности» (процессы переработки  продукции от сырья до готового 
продукта, сопряженные с конкретными группами продуктов). В связи с тем, что сырье и 
материалы, как правило, полностью уничтожаются, или же находятся в стабильном 
состоянии в условиях системы вытягивания, учет затрат оптимизируется и не требует 
необходимости мониторинга по наличию запасов. Данное условие значительно уменьшает 
объем работы бухгалтера, а соответственно позволяет освободить часть времени  для более 
эффективного производственного процесса, способствуя руководству организации 
сконцентрироваться на рациональном и эффективном применении существующих 
мощностей (объем которых увеличивается на системе лин-учета), в то время, как 
управленческому персоналу оперативного функционирования организации - выискивать и 
расставлять приоритеты, а также грамотно и рационально управлять затратами. 
«Бережливый учет» является  системой, позволяющей снизить объем бухгалтерские 
операции, а также, служит фактором роста производительности труда. 

В настоящий момент эффективность производственного процесса американских 
организаций выходит на прежде неизведанные границы, которые не представлялись 
возможными еще десятилетие назад,  конкуренты находят новые способы их опережения. 
Инициаторами представленной активизации конкурентов выступают ученые теоретики и 
практики системы лин-учета, которые давно отмечали, что дифференцированные типы 



 

 251

производства зарабатывают максимальную прибыль, в тот момент, когда производство 
может производить и предоставлять на рынок конкретные виды продукции, в которых 
нуждаются потребители, и которые они готовы приобрести, в тот момент, когда 
представленная продукция им более всего необходима. При достижении правильной модели 
функционирование рассматриваемое производство способствует поэтапному переходу на 
воспроизведение уникальных товаров  для конкретных групп, а также индивидуальных 
потребителей продукции, согласно, себестоимости массового поточного производства. 

При использовании системы оценки, можно рассчитать уровень изменений, которые 
требуются системе бухгалтерского учета, уже существующей в организации, а также 
процессам  производства. Базируюсь на постепенном перехода к бережливому учету 
необходимо сформировать поэтапную схему, гарантирующую рациональное сочетание 
системы учета и производственной среды, с целью наиболее рационального включения 
бережливого учета. Первым этапом является формирование целей для управленцев 
исполнительного и оперативного уровня, с целью формирования структуры промежуточных 
характеристик, наглядно демонстрирующих достоинства системы бережливого учета. 
Указанные задачи представляют важное значение, т.к., большинство достоинств системы 
лин-учета бизнеса спрятаны традиционной практикой ведения бухгалтерского учета, а часть 
характеристик (например, себестоимость реализованной продукции в период сокращения 
материально-технических запасов) могут быть представлены менее репрезентативно. 

На первоначальных стадиях включения бережливого производства разрабатываются 
основополагающие принципы по объемному ряду гармонизированных задач: выход товаров, 
годных с первого произведения, выполнение сроков поставок, существующие мощности, 
количество единиц продукции в час. Указанные характеристики должны обосновываться 
финансовыми характеристиками, выраженными, такими как запасы по категориям, 
себестоимость единицы продукции, брак и доработка. В связи с тем, что итоговой целью 
создания среды бережливого - учета выступает гарантирование максимальной 
рентабельности организации, необходимо представить главным образом, возможности 
улучшений, которые нейтрализуют первопричины потерь. Группам бережливого – учета 
необходима помощь бухгалтеров для поиска базирующихся источников затрат, расчета и 
формирования экономической модели, точно характеризующей требуемые вложения, а 
также максимально точно отражающей, где выявятся улучшения. В связи с тем, что 
бережливый учет уменьшает большинство  бухгалтерских операций, у бухгалтеров 
возникает свободное время, для того, чтобы непосредственно сотрудничать с рабочими 
группами для оптимизации инвестиций в модернизацию процессов производства. 

Среда бережливого – учета берет начало на высшем уровне управления начиная с 
исполнительного управляющего комитета (EST) и использования структуры лин-учета 
каждодневного управления для широко распространённого привлечения сотрудников 
дифференцированных уровней. В больших организациях со сложноорганизованной 
структурой управления на это затрачивается большой временной период, при этом отдача 
происходит спустя значительный период времени, но возникает положительная тенденция - 
успех порождает успех. В зависимости от того, как группы, работающие непосредственно с 
потребителями, более эффективно нейтрализуют факторы убытков и активно формируют 
самонастраивающуюся структуру, все группы запасов сокращаются достаточно быстро и 
приобретают преимущественно инновационную форму. При возникновении новой группы 
запасов упрощается структура бухгалтерского учета, поэтапно достигая конкретного уровня 
с необходимостью периодических корректировок, наглядно демонстрирующих общую 
производительность предприятия. 

При наличии дифференцированных ассортиментных позиций (SKUs) в значительной 
степени производственных действий возникает ограниченное число, которое предопределяет 
товары, покупаемые потребителями, и данные товары могут быть в разделены на группы 
категорий с точки зрения содержания процесса производственного. Поток разработки 
ценности каждой группы товаров не производит дифференциации среди прямых затрат 
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труда и косвенных — проектирование, техническое обслуживание или обработка 
материалов, которые в общем объем гарантируют производство продукции. В итоге, все 
перечисленные затраты начисляются напрямую на себестоимость проданной продукции за 
период производства таких расходов, но переход на указанную уникально простую 
структуру учета должен производиться поэтапно на протяжении определенного времени. 

В полностью внедренной системе бережливого учета себестоимость проданных 
товаров равнозначна фактическим затратам за отчетный период, в связи с тем, что стоимость 
не изменяется в зависимости от запасов. На указанной стадии сложные расчеты отклонения 
себестоимости товаров выступают менее эффективными, чем управление убытками от всех 
видов производства. Управление накладными расходами (например, доставка материалов 
или техническое обслуживание) производится без значительных затрат. Учет отклонений 
способствует предприятию оптимизировать собственную деятельность за счет создания 
запасов, что выступает полностью противоположными задачам системы бережливого учета  
по общей оптимизации организации и сокращения запасов. 

Как промежуточная стадия, до подготовки производственных групп для внедрения 
операций системы бережливого учета, следует рассчитать стоимость затрат на труд, а также 
затрат на материалы по способу обратного списания затрат (backflushing) (через 
произведение фактических итогов на нормативы по труду и материалам для оценки затрат на 
производство). Учитывая, что указанные нормативные характеристики выступают 
конкретными, представляется возможным осуществление стандартного контроля расходов 
при необходимой степени мониторинга запасов во время перехода на новую систему учета и 
сокращения запасов. 

Как отражено ранее, при сокращении и эффективном мониторинге запасов на уровне 
производственной группы они будут оставаться на стабильном уровне, с целью обеспечения 
оперативных входящих и исходящих расчетов, а также детальный анализ. На уровне 
производственных групп на стабильном базисе производится соотнесение результатов 
фактических незавершенных работ и нормативных незавершенных работ, при этом 
создаваемые излишки или потери будут нивелированы на стадии возникновения. 
Нормативные незавершенные работы редактируются по общему уровню 
производительности организации по степени возрастания или сокращения объемов, при этом 
баланс, как правило, может редактироваться только по мере возникновения необходимости. 

Поскольку в среде бережливого учета уровень запаса выступает постоянным, а цикл 
заказа особенно коротким, все производственные затраты можно распределить на текущий 
период себестоимости продукции. 

Для большинства организаций «создание дополнительной ценности» (value-added) 
предполагает только расходы на создание товаров, управляемое организацией. Т.к. 
покупатели приобретают предлагаемую продукцию, они должны самостоятельно оценивать 
выполненную работу. Однако, в настоящий момент, между конкурентами в мире особо 
важно учитывать потребительское понимание ценности, для гарантирования достижения 
целевых показателей себестоимости. 

Однако, ученые – теоретики бережливого учета изучают таргет-костинг как 
составляющую часть системы бережливого учета, данный метод фактически применим к 
разным системам производственного планирования, вне зависимости от метода 
бухгалтерской отчетности. Преимущества  бережливого учета базируются на основе 
концепций бережливого учета организаций: межфункциональная рабочая команда и анализ 
на уровне производственной группы способствует объективному исключению лишних 
затрат из любого потока создания ценности. Указанный подход выступает прямоточным и 
обычным для среды бережливого учета: 

 способность прислушиваться к мнению покупателя; 
 определение целевых затрат исходя из потребностей рентабельности 

(ожидания акционеров) и потребительской ценности; 
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 оптимизация многофункциональных операций и разработка плана выхода на 
необходимый уровень затрат. 

Для эффективного функционирования первоначальных этапов группа снабжения 
обязана  начать переговоры с поставщиками с начального уровня для гарантирования 
материалов необходимого качества по требованию конечных потребителей. 

Начальные этапы предполагают наиболее частые закупки по стратегическим 
контрактам с главными поставщиками, часто с оплатой по кредитным картам для 
уменьшения объемов бумажной работы. Поэтапно поставщикам предоставляется прямой 
доступ к заказам потребителей для формирования автоматического оформления отгрузок. В 
итоге поступления могут автоматически формировать денежные переводы, не формируя 
кредиторскую задолженность, т.к. данные стадии имеют важное значение для управления 
наличными денежными средствами организации, бухгалтерии необходимо уделять особое 
внимание под тщательным контролем управленческого персонала. 

В результате, внутри системы бережливого учета производство товаров, закупки 
материалов и активизация производственных групп производится исключительно  при 
присутствии потребительского спроса. Т.е., по мере уменьшения цикла заказа появляется 
потребность, более тесного сотрудничества и информационного обмена с потребителями. 

На первоначальных этапах это предполагает краткосрочные (и, теоретически, более 
точные) прогнозы циклов заказов. В стратегическом развитии представляется возможным 
достичь значительного уровня прозрачности для итогового потребителя, в то время, когда 
заказы формируются автоматически, и оплата осуществляется по степени выхода товаров с 
организации, что полностью уничтожает дебиторскую задолженность. Управление базовыми 
денежными потоками должно быть тщательно продуманным, полностью контролируемым и 
безупречным по исполнению. 

Процесс формирования лин-учета на предприятии и перехода на бережливый учет 
касается  всех без исключения. Рядовые сотрудники, производят сотрудничество с 
клиентами. Покупатели, менеджеры по обслуживанию клиентов, сотрудники отдела кадров и 
инженеры являются партнерами. Руководство обеспечивает наблюдение, поддержку и 
принимает активное участие в деятельности предприятия на всех уровнях. В данной системе 
слабые места отсутствуют. Ячейка финансового учета, ориентированная на новые задачи, 
выражает информацию для принятия грамотных тактических и стратегических решений. 

Таким образом, в настоящее время система бережливого учета становится наиболее 
эффективной при наличии эффективного бережливого производства. Главный акцент 
бережливого учета осуществляется не на подробном анализе итогов прошлого 
функционирования (с оптимизацией отдельных составляющих процесса), а на применении  
стратегических возможностей, сопряженных с применением новых ресурсов (по мере 
уничтожения производственных потерь) и на тактических моментах на уровне 
производственных цехов с постоянным отслеживанием и совершенствование их 
операционной деятельности (создающей затраты). Представленная система выступает 
сложной и должна внедряться постепенно в гармоничном сочетании с бережливым 
производством, что в комплексе работает на укрепление финансовой безопасности 
компании. 

На наш взгляд в условиях динамичных изменений элементов статики и динамики 
внутренней и внешней среды компании необходимо акцентировать внимание на финансовую 
безопасность предприятия, основанную на бережливом учете, что позволяет добиться 
значительного повышения эффективности хозяйствующих субъектов в долгосрочной 
перспективе.  

В отличие от привычных методов учета и распределения затрат, которые 
ориентированы в основном на количественные (финансовые) показатели, система 
бережливого производства ориентирована не только на учет и сокращение количественных 
показателей, но и на рост значения  качественных показателей.  Главная задача системы 
учета затрат бережливого производства, заключается в подготовке таких систем учета затрат 
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в режиме реального времени, которые были бы понятны и пригодны для проведения 
мероприятий по сокращению затрат сотрудниками компании.  Система отчетности 
бережливой производственной системы пригодна для проведения внутренних мероприятий 
по сокращению затрат предприятия при производстве и реализации результатов 
деятельности предприятия.  

В заключение необходимо отметить, что бережливый учет выступает базисом 
финансовой безопасности как одной из наиболее значимых характеристик экономической 
безопасности организацию. С практической точки зрения, разработка и внедрение 
соответствующей системы бережливого учета на  предприятии, где определены внешние и 
внутренние угрозы, а также критерии, позволяющие  отслеживать уровень опасности для 
компании в долгосрочной перспективе позволяют значительно повысить общий уровень 
управляемости бизнеса в целом, а также стабильность его результатов. 
 

ГЛАВА 4.12. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Крупський О. П. 
к. психол.н., доцент, 

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 
 

Сучасна туристична сфера швидко прогресує. Її розвиток сприяє активному 
економічному зростанню багатьох країн світу. Проте на розвиток туристичної галузі 
господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку туризму. 

Сьoгoднi туpизм стaв сaмoстiйнoю гaлуззю гoспoдapствa. Нa йoгo чaстку пpипaдaє 
мaйже 6% свiтoвoгo вaлoвoгo нaцioнaльнoгo пpoдукту, 5% усiх пoдaткoвих збopiв тa 7% 
свiтoвих iнвестицiй. Poзвитoк туpистичнoї гaлузi спpияє збiльшенню нaдхoджень дo бюджету, 
ствopенню нoвих poбoчих мiсць, poзвитку iнфpaстpуктуpи, будiвництву нoвих туpистичних 
oб’єктiв, пoсиленню oхopoни тa pекoнстpукцiї iснуючих iстopикo-культуpних пaм’ятoк, 
oхopoнi пpиpoди [2]. 

У бaгaтьoх кpaїнaх світу туpизм стaв вaжливим джеpелoм дoхoдiв бюджету i нaлежить 
дo нaйпеpспективнiших гaлузей нaцioнaльнoї екoнoмiки. Poзбудoвa pекpеaцiйнo-туpистичнoї 
гaлузi тa пoсилення її впливу нa екoнoмiчний poзвитoк стaли oдним iз пpiopитетних 
нaпpямкiв poзвитку свiтoвoгo гoспoдapствa.  

Цей бізнес приваблює підприємців із багатьох причин: невеликi стapтoвi iнвестицiї, 
зpoстaючий пoпит нa туpистичнi пoслуги, висoкий piвень pентaбельнoстi й мiнiмaльний 
теpмiн oкупнoстi витpaт. Якщo пpoaнaлiзувaти дiяльнiсть туpистичнoї сфеpи всiх кpaїн свiту 
i визнaчити лiдеpiв iз зaлучення туpистiв у свoю кpaїну, poзтaшувaвши їх пo мiсцях зa 
пiдсумкaми oстaннiх poкiв, тo нa пеpшoму мiсцi упpoдoвж 15 poкiв зaлишaється СШA, які 
пpийняли близькo 80 млн iнoземних туpистiв, дaлi йдуть Iспaнiя, Фpaнцiя тa Iтaлiя, якi в 
сукупнoстi відвідали пoнaд 150 млн. туpистiв [4].  

Особливості формування організаційної культури туристичних підприємств 
обумовлені, перш за все, специфічними характеристиками туристичної послуги. Це 
стосується неосяжності, незбереженності, мінливості якості та невіддільності від об'єкта 
споживання і джерела надання, якими характеризується будь-яка туристична послуга [3]. 
Підприємства сфери послуг повинні швидше освоювати управління власними стратегічними 
ресурсами – персоналом та інформацією. Між тим цей традиційний управлінський 
інструментарій став менш ефективним, якщо вже не застарілим. У центрі уваги мають бути нові 
підходи, що дозволяють досягти істотного виграшу, як у часі, так і в ефективності. Перехід до 
сучасних методів менеджменту на туристичних фірмах може бути тільки при формуванні 
ефективної організаційної культури.  

Традиційні ієрархічні та бюрократичні форми організації внутрішньофірмового 
управління в багатьох випадках не відповідають вимогам до сучасних підприємств щодо їх 
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здатності до швидких змін, навчання і модернізації. Це, зокрема, стосується і підприємств 
сфери туризму та гостинності, специфіка діяльності яких пов'язана з необхідністю 
територіального розосередження матеріальних і трудових ресурсів для більшого охоплення 
сегментів ринку і підвищення конкурентоспроможності. 

Подальший розвиток організаційно-управлінських форм туристичних підприємств 
обумовлений також тим, що співробітники через зміни ціннісних уявлень і більш високий 
освітній рівень очікують і більш повного врахування своїх індивідуальних здібностей і 
потреб порівняно з практикою на підприємствах інших галузей. Й. Рюгг-Штюрм і Л. 
Ахтенхаген [7] розглядають зміну старих організаційних форм за допомогою різних динамічних 
стратегій. Виділяються три типи подібних стратегій: 1) Заміна ієрархічного контролю 
впровадженням ринкової логіки; 2) Компенсація недоліків ієрархічно-бюрократичної 
управлінської логіки за допомогою програмних змін, спрямованих на підвищення 
внутрішньофірмового підприємницького духу; 3) Перенесення логіки міжорганізаційної 
кооперації на внутрішнє життя компанії [7]. 

В даний час у сфері послуг багато вітчизняних підприємств намагаються 
оптимізувати систему управління, скорочують деякі види надання послуг та відповідно 
персонал тощо, не отримуючи при цьому якогось значного ефекту від такого роду 
перетворень, водночас продовжуючи існувати на ринку в очікуванні більш сприятливої 
економічної ситуації. 

Згідно М. Райсса, організаційна культура може бути суттєвим джерелом 
конкурентних переваг, якщо вона виступає в ролі постійно діючого фактора стримування 
зростання трансакційних витрат. Він вказує на те, що для відшкодування скасованих 
бюрократичних по своїй сутності організаційно-управлінських засад розроблено ряд таких 
субституційних принципів, як організаційна культура, взаємність і клімат довіри. Проте з 
різних причин робота із формування культури туристичних підприємств ускладнена. 
Підприємства, які працюють у туристичній галузі за франчайзинговою угодою, найчастіше, 
не мають, ані можливості/прав, ані часу на розвиток власної організаційної культури. За 
своєю суттю робота із формування культури – це довгостроковий і дорогий захід. Такого 
роду діяльність не може здійснюватися на підприємствах, що працюють на основі 
франчайзингової угоди (TUI, ANEX) тими ж методами, що і на звичайних підприємствах. «У 
цих умовах перевагу варто було б віддати культурним запозиченням або «імпорту 
культури». Під цим, однак, не мається на увазі сприйняття підприємством домінуючої 
культури без врахування національних особливостей. Шлях до сильної організаційної 
культурі лежить через переосмислення основ господарювання і соціальних відносин між 
учасниками туристичного ринку [6]. 

Одна з провідних особливостей організаційної культури підприємств сфери послуг 
полягає в професійному аспекті обслуговування, тобто у професійній культурі людей, які 
розробляють, продають і надають послугу [8]. Так, у сфері туризму більшість підприємств в 
якості домінуючих цінностей, що визначаються організаційною культурою, називають: 

- задоволеність клієнтів; 
- лояльність по відношенню до клієнтів, фірми, колег і співробітників; 
- здатність до постійного розвитку і змін; 
- прагнення до постійного навчання; 
- турботу про фінансовий успіх підприємства (високі доходи, низькі витрати); 
- визнання успіху/вкладу в успіх підрозділу, підприємства; 
- зацікавленість в реалізації посадових обов'язків; 
- використання потенціалу співробітників підприємства; 
- зважений розвиток філософії бізнесу при збереженні прийнятих раніше ціннісних 

орієнтирів; 
- командну роботу. 
Культура в сфері послуг тісно пов’язана з якістю послуг. В роботі [1] наводиться 

думка американських вчених A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml і Leonard L. Berry, які, 



 

 256

дослідивши значний фактичний матеріал, виявили, що споживачі послуг користуються 
досить простими критеріями якості послуг незалежно від їх виду. До таких критеріїв 
відносять наступні. 

«1. Доступність. Послугу легко отримати в зручному місці, в зручний час, без зайвого 
її очікування. 

2. Комунікабельність. Опис послуги виконано мовою клієнта і є точним. 
3. Компетентність. Обслуговуючий персонал володіє необхідними навичками і 

знаннями. 
4. Ввічливість. Персонал привітний, шанобливий і турботливий. 
5. Довірливість. На компанію та її службовців можна покластися, оскільки вони 

дійсно прагнуть задовольнити будь-які запити клієнтів. 
6. Надійність. Послуги надаються акуратно і на стабільному рівні. 
7. Чуйність. Службовці чуйні і творчо підходять до вирішення проблем і задоволення 

запитів клієнтів. 
8. Безпека. Надані послуги не несуть із собою жодної небезпеки або ризику і не дають 

приводу для будь-яких сумнівів. 
9. Відчутність. Відчутні компоненти послуги вірно відображають її якість. 
10. Розуміння/знання клієнта. Службовці прагнуть якнайкраще зрозуміти потреби 

клієнта і кожному з них персонально приділяють увагу»(цит. за: [1]). 
Як бачимо, такі критерії якості надання послуг, як компетентність, надійність, 

комунікабельність, ввічливість, чуйність і довірливість є компонентами професійної культури й 
органічно вписуються в концепцію сильної організаційної культури підприємства сфери 
обслуговування, зокрема туризму. 

Туристичні підприємства, функціонуючи в умовах ринку надлишкової пропозиції, 
змушені орієнтуватися на:  

- зручний для населення режим роботи обслуговуючих турфірм; 
- систему професійної підготовки кадрів; 
- рекламу пропонованих послуг; 
- здоровий соціально-психологічний клімат; 
- філософію взаємодопомоги та взаємопідтримки на внутрішньофірмовому рівні; 
- естетику праці та культуру документообігу;е 
- високу професійну культуру менеджерів і співробітників. 

Організаційна культура туристичного підприємства концентрує політику та ідеологію 
життєдіяльності організації, систему її пріоритетів, критерії мотивації та розподілу влади, 
характеристику соціальних цінностей та норм поведінки. Складові організаційної культури 
(символи, ритуали, табу, способи спілкування, міфи, цінності) є базисом при прийнятті 
керівництвом турфірми управлінських рішень, налагодженні контролю поведінки та 
взаємовідносин співробітників при оцінці виробничих, господарських і соціально-
психологічних ситуацій. Будь-яке підприємство складається із співробітників, кожен з яких є 
носієм організаційної культури. Зміна свідомості кожного із співробітників підприємства 
обумовлює трансформацію організаційної культури в цілому. І навпаки, вплив на 
організаційну культуру підприємства змінює свідомість людей, які на ньому працюють. 

В роботі [8] культура обслуговування клієнтів визначається такими параметрами, як 
оперативність, якість, асортимент, стиль обслуговування персоналу, прояв турботи про 
клієнта шляхом оцінки та урахування його фінансового та психологічного стану й 
соціального статусу. 

Тут мова йде про організаційне проектування бізнес-процесу обслуговування клієнтів 
відповідних систем менеджменту і маркетингу, в яких орієнтуються на економічні, 
інформаційні, технологічні, культурні, соціально-психологічні та екологічні реалії і вимоги. В 
цілому ж бізнес-процес, на наш погляд, повинен бути спрямований на гуманізацію 
обслуговування клієнтів. Так, крім послуг базового асортименту (наприклад, пакетні тури) 
можливі їх зміни за поточними пропозиціям, спрямовані на те, щоб перетворити випадкового 
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споживача в постійного і виховати нову культуру ставлення до туризму взагалі та відпочинку 
зокрема (наприклад, формування індивідуальних турів). 

На нашу думку, найважливішим компонентом культури обслуговування є 
дослідження туристичного ринку з подальшим формуванням і реалізацією маркетингової 
стратегії. Маркетинг взагалі являє собою комплекс взаємопов'язаних функцій, що 
визначають правила діяльності підприємства на ринку. Типові функції маркетингу – 
дослідження характеристик стану і розвитку ринку, організація продажу туристичної 
послуги, система просування послуг на ринок (стимулюючі заходи, реклама, public relation), 
розробка нових туристичних продуктів, цінова політика. 

Входячи до офісу туристичного підприємства, клієнт з перших кроків занурюється в 
його атмосферу, яка складається не тільки з внутрішньої обстановки офісу, але й з 
відношення працівників один до одного, до свого керівництва, до підприємства в цілому, до 
відвідувача. Відвідувачі туристичних підприємств чутливі до зовнішніх (відчутних) проявів 
організаційної культури: специфіки мови, стилю розмови з клієнтами, представниками інших 
організацій, спілкування по телефону, загальної професійної культури менеджерів. Цю 
«чутливість» можна розглядати як особливість сприйняття споживачем зовнішніх проявів 
організаційної культури підприємств сфери послуг. І за відсутності звичних орієнтирів, які 
властиві франчайзі, клієнт відчуває тривогу і починає пильніше орієнтуватися на свої 
відчуття, відволікаючись від мети свого приходу. 

Важливо відзначити умови (за Шейном Е.Х.), які, на наш погляд, характеризують 
процес формування культури туристичного підприємства [9]: 1) Менеджер туристичного 
підприємства, приймаючи, підтримуючи і сповідуючи цінності і норми організації, до якої 
він належить, не втрачає своєї індивідуальності в культурній сфері; 2) Прийняття 
менеджером туристичного підприємства норм і цінностей організації не повинно бути 
абсолютним, а лише достатнім для функціонування в якості повноцінного працівника; 3) 
Сукупність індивідуальних цінностей і норм працівника в більшості випадків значно ширше, 
ніж сукупність цінностей і норм культури туристичного підприємства; 4) Культура 
організації визначає і формує культуру суспільства, життєвий рівень населення. 

На підприємствах туристичної галузі, що працюють за франчайзинговою нагодою, 
необхідно передбачити так званий «імпорт культури». Співробітники підприємства повинні 
відрізнятися певною подібністю, єдністю інтересів. Коло їх інтересів може бути визначеним 
входженням в певні професійні спілки, особистими зв'язками, хобі та спільним проведенням 
часу після роботи. 

Як вказується в роботі [6], культурному «донорству» протидіє те, що підприємства стають 
все більш схожими один на одного, втрачаючи свою індивідуальність. Конкурентна диференціація 
на культурній основі ускладнюється, хоча саме в ній і полягає важлива функція фірмової 
культури. Однак в реаліях туристичного бізнесу в Україні це не є проблемою,оскільки 
територіально підприємства розташовані на значній відстані один від одного і створюють ефект 
впізнавання без пересичення сприйняття потенційного споживача. 

Отже, зростання конкурентної переваги туристичних підприємств неможливе за 
допомогою традиційних способів реінжинірингу та реструктуризації, а лише шляхом 
тривалого, послідовного розвитку основних системних елементів і компетенцій 
підприємства, в тому числі і професійної культури співробітників. На наш погляд, необхідні 
нові підходи до організації підготовки персоналу, що дозволяють сформувати правила 
співпраці, спрямовані на швидке виявлення та активізацію професійних знань та вмінь. 
Сучасні туристичні підприємства не можуть існувати без готовності персоналу до 
усвідомленої співпраці, відповідних стимулів і довіри. Головне полягає не в інформаційно-
технологічних, а в соціально-психологічних аспектах відносин між співробітниками 
туристичного підприємства, їх адекватній колективній поведінці і навичках комунікації. 

У науковій літературі відсутня єдина думка щодо способів формування, 
розповсюдження та підтримки організаційної культури, що була б конкурентною в мінливих 
ринкових умовах. Однак, узагальнюючи думки різних вчених, можна поділити всі 
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пропоновані способи формування, розповсюдження і підтримки культури підприємства на 
три наступні напрямки: 

- відбір персоналу, який має відповідні кваліфікацію і цінності; 
- діяльність вищої керівної ланки (оцінка, контроль і мотивація з боку керівників, 

реакція керівництва на нестандартні ситуації і кризи управління, навчання й тренування, 
моделювання ролей, мотиваційний вплив, критерії визначення статусів і винагород, 
просування по службі); 

- франчайзинг («імпорт культури») (передача інформації, символи, традиції та 
ритуали, внутрішньофірмова мова від успішного (донорського) підприємства).  

Створення ефективного механізму управління організаційною культурою багато в 
чому визначається якістю реалізації широкого спектра управлінських функцій, що є основою 
цього механізму. Відповідно до сучасної концепції менеджменту це функції аналізу, 
постановки цілей, планування, прогнозу можливих наслідків, організації, координації, 
інформування, обліку та контролю, мотивації, розвитку особистісно-кваліфікаційного 
потенціалу працівників і формування ефективно працюючих команд, представництва та 
несення відповідальності. 

Процес формування організаційної культури на підприємстві є одним з основних 
видів організаційних змін, спрямованих на підвищення конкурентної переваги підприємства. 
Вплив культури на ефективність визначається, насамперед, її відповідністю загальній 
стратегії підприємства. 

Сфера послуг має одну важливу особливість щодо формування організаційної 
культури. У підприємств частіше за все не вистачає часових або грошових ресурсів для 
проведення заходів із формування, результатом якого може стати одне з трьох основних 
поєднань змін в організаційній поведінці і культурі підприємства, а саме: 

- зміни в культурі при відсутності помітних змін в поведінці; 
- зміни поведінки при відсутності помітних змін в культурі; 
- помітні зміни, які відбуваються і в культурі, й в поведінці одночасно. 
При проведенні цілеспрямованих змін в культурі будь-якого (в тому числі і 

туристичного підприємства) виникають психологічні бар'єри і, як наслідок, опір персоналу 
цим змінам. Але тільки у підприємств сфери послуг залежність результату роботи 
підприємства від лояльності персоналу настільки значима. 

Висновки: особливості формування організаційної культури туристичного 
підприємства полягають у тому, що формування найбільш ефективним є за принципом 
культурних запозичень або «імпорту культури». Організаційна культура для туристичного 
підприємства може з'явитися істотним джерелом конкурентних переваг, у разі, коли вона 
зможе виступати в ролі перманентно діючого фактора стримування зростання трансакційних 
витрат, налагоджених бізнес-процесів, і уніфікованих критеріїв якості надання послуги.  

Результатами формування розвинутої конкурентоспроможної організаційної культури 
туристичного підприємства буде можливість: 1) Діяти своєчасно, ефективно і результативно; 
2) Протидіяти стереотипам, які обмежують можливості менеджера туристичного 
підприємства (обмеження обумовлені стереотипами когнітивних процесів, а саме 
сприйняттям, обробкою та репрезентацією інформації); 3) Усвідомити причетність 
особистості до колективної діяльності, свою цінність і невіддільність від успіхів 
підприємства; 4) Побудувати позитивний імідж туристичного підприємства; 5) Визначити 
систему мотивації працівників, адекватну існуючим економічним реаліям і усвідомленим 
потребам співробітника; 6) Встановити місію і цілі підприємства, побудувати організаційні 
цінності та ідеали; 7) Зрозуміти індивідуальну та колективну поведінку, усвідомити стиль 
керівництва і питання лідерства. 

Більшість діючих в Україні туристичних підприємств потребують радикальних змін 
системи управління, оскільки мають досить негативні показники ефективності бізнес-
процесів. Це свідчить про те, що підприємствам необхідно удосконалювати організаційну 
культуру, впроваджувати новітні методи управління. Активізація формування сильної, а в 
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ідеалі й інноваційної, організаційної культури туристичних підприємств зумовить створення 
конкурентоспроможної туристичної індустрії країни. 
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Інноваційний розвиток підприємства, що характеризується реалізацією наукових 
досліджень і впровадженням їх результатів у виробничу діяльність, важливий для 
забезпечення конкурентоспроможності продукції і найповнішого задоволення потреб 
споживачів у ній, підвищення рівня управління підприємством і удосконалення виробничих 
відносин на цій основі, досягнення економічного зростання тощо. Це досягається внаслідок 
цілеспрямованої діяльності щодо реалізації інноваційних процесів підприємством 
(комплексу заходів від генерування ідеї до створення на її основі інноваційного продукту та 
просування його на ринку) та обґрунтованого підходу до управління ними.  

Що стосується інноваційної діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств, то 
слід відзначити низький рівень її розвитку. Лише 23,3 % усіх машинобудівних підприємств у 
2010-2012рр. займались інноваційною діяльністю. Структура витрат машинобудівних 
підприємств на інноваційну діяльність є нераціональною. Найбільшу питому вагу серед них 
(45,7%) у досліджуваному періоді мають витрати на придбання машин, обладнання, 
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програмного забезпечення, а не на прикладні дослідження чи розроблення технології 
виробництва. Незважаючи на те, що фінансування інноваційної діяльності машинобудування 
у 2010-2012 рр. зростає, обсяг реалізованої інноваційної продукції протягом цих років не 
перевищує 10%, навіть спостерігається деяка тенденція до його зниження. Кількість 
освоєних інноваційних видів продукції також не збільшується [1].  

Водночас творча праця наукових кадрів, працівників-інноваторів та дослідників 
загалом не отримує належної підтримки і розвитку. Чисельність працівників наукових 
організацій та виконавців наукових досліджень та розробок щороку скорочується, 
зменшується їх питома вага в основній діяльності. Не забезпечується також впровадження 
інноваційних та раціоналізаторських пропозицій на підприємствах, що свідчить про їх 
відірваність від промислового виробництва.  

Тож, для збільшення інноваційної активності вітчизняних машинобудівних 
підприємств та підвищення результативності інноваційної діяльності на цій основі, 
необхідно дослідити системи матеріального та нематеріального стимулювання працівників, 
які розробляються у процесі їх мотивування.  

Мотивування – це вид управлінської діяльності, що забезпечує процес спонукання 
себе та інших працівників на діяльність, яка спрямована на досягнення цілей організації та 
задоволення особистих потреб [2]. Як відомо, одним із головних завдань мотивування є 
формування системи дієвих стимулів.  

Стимули є зовнішнім спонуканням до формування певної поведінки працівників. 
Вони можуть бути матеріальними та нематеріальними. До матеріальних належать заробітна 
плата, разові винагороди, премії, доплати, надбавки тощо. Нематеріальними стимулами 
вважаються похвала, просування за посадою, грамоти тощо.  

Дослідження інноваційної діяльності та процесів її стимулювання на вітчизняних 
машинобудівних підприємствах (ТОВ завод «Конвектор», ПАТ «Львівавтозапчастина», 
ТзОВ «ВЕЕМ-Металавтопром», ТЗОВ «Львівелектротранспорт», ПАТ «Дрогобицький завод 
автомобільних кранів», ПАТ «ЛуАЗ» тощо) довело наступне. Працівники більшості 
підприємств вважають низьким рівень їх мотивування. Серед методів стимулювання на цих 
підприємствах застосуються переважно заробітна плата, похвала, дисципліна праці та вплив 
через корпоративні цінності. При цьому, названі методи є менш важливими для працівників 
у порівнянні із доплатами, надбавками, преміями і разовими винагородами. Що стосується 
преміювання, то на досліджуваних підприємствах переважно використовують просту 
преміальну систему. Вона полягає у наданні усім працівникам раз на рік за результатами їх 
діяльності премії у розмірі посадового окладу (адміністративний управлінський персонал) чи 
середньомісячної заробітної плати (робітники). 

Отже, для розвитку інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах слід 
удосконалювати мотиваційну діяльність. Для цього слід приділити увагу розвитку 
матеріального стимулювання та більш ширшому використанню преміальних систем, доплат і 
надбавок в умовах інноваційної діяльності.  

У відповідності до поставленої проблеми, слід дослідити премії, доплати, надбавки як 
найбільш важливі методи матеріального стимулювання працівників на вітчизняних 
машинобудівних підприємствах та визначити особливості їх використання в умовах 
інноваційного розвитку.  

Як відомо, доплати і надбавки формують додаткову заробітну плату працівника 
підприємства (винагороду за працю понад установлені норми, здійснену також за успіхи чи 
винахідливість у праці та її особливі умови). Разом із преміями, гарантійними та 
компенсаційними доплатами, вони слугують важливим елементом матеріального 
стимулювання праці.  

З одного боку, доплати і надбавки є самостійними елементами у структурі заробітної 
плати, з іншого – виступають складовою тарифної системи підприємства. Незважаючи на це, 
доплати і надбавки характеризуються низкою відмінностей від класичного поняття тарифу. 
Зокрема, вони відзначаються необов’язковим характером, рухливістю (можливістю 
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диференціації у залежності від умов, які склались на підприємстві) та непостійністю (у 
випадку відсутності особливих умов трудової діяльності на підприємстві, доплати і надбавки 
можуть не виплачуватись) [3].  

Оскільки, надбавки «мають за мету стимулювати працівників до підвищення 
кваліфікації, професійної майстерності, а також до тривалого виконання трудових обов'язків 
у певній місцевості або сфері виробничої діяльності», вони відображають зв'язок між 
результатами праці та рівнем її оплати, адже за їх допомогою можна відзначити працівників 
із однаковим рівнем освіти чи кваліфікацією, що більш віддано та наполегливо виконують 
власні посадові обов’язки, творчо ставляться до доручених функцій тощо [4]. У свою чергу, 
доплати є додатковими виплатами до окладів працівників підприємства з урахуванням 
інтенсивності та умов праці [4]. Підставою для нарахування доплат є підвищена 
інтенсивність праці, виконання працівником додаткового переліку функцій, які не 
обумовлені трудовим договором тощо. Тому, доплати працівникам установлюють: за 
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за 
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; за роботу в 
нічний час тощо. Із вищенаведеного слідує те, що надбавки виконують переважно 
стимулюючу, а доплати компенсаційну дію. 

Зважаючи на наведену вище відмінність між доплатами та надбавками, нами 
запропоновано детальніше зосередитись на надбавках при удосконаленні процесу 
стимулювання працівників машинобудівних підприємств за результатами інноваційної 
діяльності.  

Підприємство має право самостійно визначати розмір надбавок працівників, що 
повинно бути задекларовано у його колективному договорі. Серед усіх розглянутих надбавок 
(за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, за 
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, за роботу у важких і шкідливих та 
особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, за роботу в нічний час, за виконання 
особливо важливої роботи на певний термін, за інтенсивність праці, за високі досягнення в 
праці тощо), найбільший вплив на результативність інноваційної діяльності (за результатами 
експертного дослідження) має надбавка за виконання особливо важливої роботи на певний 
термін. 

Таким чином, для зосередження зусиль працівників на вчасному та якісному 
виконанні робіт (інноваційний процесів) на увесь період реалізації інноваційної діяльності 
підприємством, доцільно встановити надбавку за виконання особливо важливої роботи. Для 
цього керівництву підприємства слід зазначити у колективному договорі перелік 
працівників, яким доцільно надати таку надбавку та розрахувати її розмір (не більше 50% від 
посадового окладу чи заробітної плати).  

Для визначення тих категорій працівників, яким слід виплачувати цей вид надбавки та 
встановлення її розміру (зважаючи на те, що визначення розміру надбавки може 
здійснюватись у залежності від чинників, які впливають на важливість виконуваних робіт на 
конкретному етапі інноваційного процесу) слід оцінити важливість (складність) робіт, 
виконуваних працівниками [5]. Це можна здійснювати, керуючись наступною 
послідовністю: визначення факторів важливості трудового процесу (характер роботи та 
компетенції працівників, емоційні навантаження, індивідуальна інтенсивність праці та 
розумові навантаження); визначення методу оцінювання факторів за показниками 
важливості робіт; визначення нормативного значення для досліджуваних факторів; 
вимірювання факторів, визначення тривалості їх впливу; заповнення табелю обліку 
виконуваних робіт; розрахунок інтегрального коефіцієнта важливості праці; визначення 
розміру надбавки і її призначення працівнику. Отже, оцінювання нами рекомендовано 
здійснювати аналітичним методом. 

Виходячи із наведеної послідовності, першим кроком слід визначити чинники 
важливості трудового процесу, а згідно обраного аналітичного методу, оцінюванню 
підлягають: характер роботи та компетенції працівника; емоційні навантаження (зміст 

http://www.zaochka.net/catalog_p_6_p_4_p_42.html�
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роботи, рівень повноважень, рівень складності завдань, характер виконуваної роботи, зв'язок 
із інноваційною діяльністю підприємства), індивідуальна інтенсивність праці та розумові 
навантаження (рівень відповідальності, значення помилок, рівень ризику для власного життя, 
тривалість робочого дня, змінність роботи) [6]. 

Згідно порад, даних у економічній літературі по застосуванню аналітичного методу – 
його використання необхідно починати із розроблення єдиної схеми оціночних факторів. Під 
нею мається на увазі сукупність взаємопов’язаних факторів, яка найбільш повно 
характеризує важливість виконуваних робіт. При її розробленні слід виходити з 
усестороннього аналізування чинників важливості виконуваних робіт. Зважаючи на те, що 
деякі із показників, за якими повинно здійснюватись оцінювання є кількісними (змінність 
роботи, див. рівні оцінювання чинників важливості трудового процесу), а інші – якісними 
(рівень відповідальності тощо), їх оцінювання доцільно здійснювати бальним методом за 
допомогою групи експертів.  

Наступним етапом повинно бути встановлене нормативне значення для 
досліджуваних умов праці. При оцінюванні умов праці, що характеризуються такими 
показниками як атмосферний тиск, рівень шуму, відносна вологість тривалість робочого дня 
тощо, нормативним значенням є ГДК (гранично допустима концентрація), ГДР (гранично 
допустимий рівень). Для чинників важливості трудового процесу (рівень повноважень, 
значення помилок, рівень складності завдань тощо) нормативне значення визначається 
згідно думок експертів (представників оціночної комісії). Таким чином, вимірювання 
чинників слід здійснювати шляхом дослідження трудової діяльності на робочому місці. У 
результаті отриманих оцінок необхідно заповнити табель обліку виконуваних робіт та 
розрахувати інтегральний показник важливості праці ( пвпI , балів) досліджуваної посади. Для 

цього рекомендовано використовувати таку формулу [7]: 
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де оптХ  - величина впливу чинника, що отримав найвищу оцінку, балів; iХ  - 

арифметична сума впливу усіх чинників, за винятком оптХ , балів; n – загальна кількість 

чинників. 
Оцінювання тривалості дії фактора, яке передбачене у процесі вимірювання важливе за 

умови, якщо питома вага дії відповідного чинника важливості трудового процесу менша за 
восьмигодинну зміну [7]. У такому випадку слід використовувати формулу для розрахунку 
експозиції, що ураховує час дії елемента (у % від робочої зміни).  

Здійснивши розрахунок інтегрального показника важливості робіт слід визначити 
категорію важливості праці в умовах інноваційної діяльності підприємства та відповідний 
для неї розмір надбавки за умови праці. Для цього запропоновано розраховувати частку 
отриманого інтегрального показника важливості робіт у його максимальному значенні: 
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де нЧ  – частка отриманого інтегрального показника важливості робіт; фактпвпІ _ - фактична 

величина інтегрального показника важливості робіт, балів; макспвпІ _  - максимальне значення 

інтегрального показника важливості робіт, балів. 
Отримавши частку ( нЧ ), можливо визначити розмір надбавки за виконання особливо 

важливої роботи на певний термін ( воврН ) у відсотках. Для цього слід  розрахувати добуток 

від її множення на максимальний розмір надбавки, який згідно чинного законодавства 
становить 50% посадового окладу: 

%50*(%) нвовр ЧН  .     (3) 
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Для преміювання працівників підприємств в умовах інноваційної діяльності 
(стимулювання вкладу працівників у досягнення конкретних результатів) можна 
використати різні преміальні системи: преміювання з прив’язкою норм витрат праці до 
тарифних ставок за певною функціональною залежністю, “винагорода за наслідками 
діяльності”, система групового преміювання побудована на виплаті премій за рахунок 
скорочення витрат, або збільшення прибутку, відрядно–преміальна система преміювання, 
преміювання за раціоналізаторські пропозиції тощо. Кожна із них має як переваги, так і 
недоліки.  

Зважаючи на те, що не усі працівники приймають однакову участь у інноваційній 
діяльності підприємства, розмір їх премії слід диференціювати у залежності від їх залучення 
до процесу інновацій. Для формування преміальної системи, яка би містила різний розмір 
премій у залежності від займаної працівником посади та її цінності з огляду на бажаний 
кінцевий результат діяльності підприємства (інноваційної діяльності) можна застосування 
систему узагальнених грейдів з урахуванням рівня результативності інноваційної діяльності 
підприємства і рівня заробітної плати працівника.  

Термін «грейд» може бути перекладений як ранг, клас чи рівень [8]. У даному 
випадку, нами розглядаються узагальнені грейди посад працівників підприємств, які 
визначаються на основі їх приналежності до відповідного рівня управління підприємством, 
отриманих у результаті оцінювання балів і рівня інноваційної активності підприємства. Для 
узагальнених грейдів розробляється шкала преміювання, тобто розмір премії працівників за 
результатами здійснення інноваційної діяльності змінюється у залежності від грейду його 
посади. 

Розроблення і застосування системи преміювання інноваційної діяльності за грейдами 
з урахуванням результативності інноваційної діяльності підприємства і рівня заробітної 
плати працівника слід здійснювати, використовуючи бально-факторний метод оцінювання 
посад. Послідовність оцінювання посад працівників підприємств з метою визначення 
системи преміювання інноваційної діяльності за грейдами бально-факторним методом 
передбачає: 

- аналізування робіт, здійснюваних працівником на відповідній посаді та їх зв’язку із 
інноваційною діяльністю. Аналізування рекомендовано здійснювати експертним шляхом, 
йому підлягають усі працівники підприємства. Метою аналізування є виявлення тих 
працівників, чия діяльність підлягає преміюванню. Для реалізації даного етапу доцільно 
дослідити організаційну структуру управління підприємством та функціональні обов’язки 
працівників; 

- інформаційне забезпечення оцінювання посад працівників підприємств з метою 
визначення системи преміювання інноваційної діяльності за узагальненими грейдами. 
Метою даного етапу є надання експертній групі, що розраховуватиме грейди та на їх основі 
визначатиме величину премій для працівників підприємства необхідної інформації. Вона 
повинна стосуватись діяльності тих працівників, які за результатами першого етапу 
підлягають преміюванню. Для цього відбуваються комунікаційні процеси у середині 
підприємства між працівниками керуючої та керованої системи та зовнішні комунікації 
(якщо для розрахунку грейдів на підприємстві був залучений зовнішній консультант). 

- установлення індикаторів оцінювання (чинників впливу на інноваційну діяльність 
працівника на відповідній посаді), формування бально-факторної шкали оцінювання. Цей 
етап здійснюється шляхом дослідження тих елементів роботи працівника, що сприяють 
інноваційній діяльності підприємства. Для цього переважно залучаються експерти. Цілями 
експертного дослідження є серед усього переліку чинників, що визначають результати 
інноваційної діяльності працівника визначити найголовніші, оцінити вагомість їх впливу на 
цільовий показник, сформувати бально-факторну шкалу, за якою повинно відбуватись 
оцінювання посад з метою визначення їх грейдів та на їх основі розробити преміювальну 
систему.  
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- оцінювання посад бальним методом, визначення рівня посад здійснюється групою 
експертів за бально-факторною таблицею із виведенням інтегрованої оцінки сумуванням. 
Важливо зазначити, що експертній групі слід оцінювати посади, а не працівників 
підприємства, які їх обіймають. У такому випадку, розмір преміювання інноваційної 
діяльності буде встановлений для посади, а не для конкретного працівника. 

- аналізування цінності посади з огляду інноваційної діяльності та існуючому рівню 
заробітної плати здійснюється шляхом побудови графічної залежності між заробітною 
платою (окладом) і отриманими сумарними рівнями посад працівників. 

- установлення грейдів відбувається шляхом групування посад, що набрали однакові, а 
бо рівні бали за результатами оцінювання методом природних розривів – почерговим 
аналізуванням отриманих балів для визначення розривів у оціночним балах між посадами. 

- визначення рівня результативності інноваційної діяльності підприємства, рівнів 
заробітної плати, розрахунок узагальнених грейдів. Розрахунок результативності 
інноваційної діяльності підприємства ( дiііP . ) слід здійснювати за підходом П. Смоленюка 

згідно даних, отриманих на підприємстві [9]. Він передбачає добуток показника 
результативності стадії проведення НДДКР (розраховується шляхом ділення кількості 
самостійно розроблених новацій та кількості придбаних об'єктів інтелектуальної власності, 
що відповідають вимогам економічної ефективності підприємства на різницю загального 
числа інновацій як результату проведення НДДКР і придбання засобів інтелектуальної 
власності в зовнішньому середовищі  промислового підприємства і кількості об'єктів 
інтелектуальної власності - результатів НДДКР реалізованих у зовнішньому середовищі 
промислового підприємства й не використовуваних у його діяльності), результативності 
діяльності підприємства з точки зору тривалості процесу розробки й впровадження інновацій 
(відношення суспільно необхідних витрат часу на розробку й використання інновацій до 
загальної тривалості циклу розробки й освоєння інновації) та результативності стадії 
впровадження інновацій (розраховується через відношення кількості впроваджених до 
кількості розроблених інновацій, які відповідають вимогам економічної ефективності за 
відповідний період  
часу) [9].  

Визначення рівнів заробітної плати доцільно здійснювати із використанням формули:  
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де зпZ  - стандартизоване значення заробітної плати; піЗ  – розмір заробітної плати працівника 

досліджуваної посади, грн.; пЗ - середнє значення розміру заробітної плати на підприємстві, 

грн.; 
Розрахунок узагальнених грейдів здійснюється так: 
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де Г  - узагальнений грейд посади; Г  – грейд посади, отриманий у результаті розрахунку 
бально-факторним методом; зпZ - стандартизоване значення заробітної плати; дiііP . – рівень 

результативності інноваційної діяльності підприємства;  
- формування системи преміювання працівників за результатами інноваційної 

діяльності на основі розрахованих узагальнених грейдів доцільно здійснювати за загальними 
правилами, використовуваними при грейдуванні. Для цього визначається середній розмір 
премії по підприємству, який відповідає розміру премії для третього грейду. Потім, для 
вищих грейдів посад (першого та другого) цей рівень збільшується, а для нижчих – 
зменшується. 

Отже, стимулювання інноваційної діяльності важливе для підвищення рівня 
управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств та їх розвитку, що 
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повинно забезпечити підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, 
досягнення економічного зростання тощо.  

Формування системи матеріальних стимулів є одним із основних завдань 
мотиваційних процесів, що передбачають спонукання працівників на досягнення цілей 
підприємства та задоволення їх власних потреб. Результати досліджень, проведених на 
машинобудівних підприємствах західного регіону України свідчать, що найважливішими 
серед матеріальних стимулів для працівників є заробітна плата, премії, доплати і надбавки.  

Враховуючи те, що надбавки виконують переважно стимулюючу, а доплати – 
компенсаційну дію, для стимулювання інноваційної діяльності рекомендовано застосовувати 
надбавки. У результаті дослідження існуючих видів надбавок та встановлення їх зв’язку із 
рівнем інноваційної діяльності підприємства визначено, що для стимулювання інноваційної 
діяльності на підприємстві слід використовувати надбавку за виконання особливо важливої 
роботи на певний термін. При її розрахунку доцільно керуватись наступною послідовністю: 
визначення факторів важливості трудового процесу; визначення методу оцінювання факторів 
за показниками важливості робіт; визначення нормативного значення для досліджуваних 
факторів; вимірювання факторів, визначення тривалості їх впливу; заповнення табелю обліку 
виконуваних робіт; визначення інтегрального коефіцієнта важливості праці; розрахунок 
розміру надбавки і її призначення працівнику. 

З метою удосконалення преміальних систем, що застосовуються на машинобудівних 
підприємствах, рекомендовано застосовувати систему преміювання інноваційної діяльності 
за узагальненими грейдами, що ураховує рівень результативності інноваційної діяльності 
підприємства і рівень заробітної плати працівників. Це дозволить визначити обґрунтований 
розмір премії у залежності від результативності інноваційної діяльності підприємства та 
усунути невідповідності розрахованої цінності посади працівника по відношенню до 
інноваційної діяльності підприємства та розміру його заробітної плати.   

Розрахунок розміру премій за результатами інноваційної діяльності підприємства слід 
здійснювати бально-факторним методом за наступними етапами: аналізування робіт, 
здійснюваних працівником на відповідній посаді та їх зв’язку із інноваційною діяльністю, 
інформаційне забезпечення оцінювання посад працівників підприємств з метою визначення 
системи преміювання інноваційної діяльності за узагальненими грейдами, визначення 
індикаторів оцінювання, їх впливу на інноваційну діяльність працівника на відповідній 
посаді, формування бально-факторної шкали оцінювання, перевірка бально-факторної 
шкали, оцінювання посад бальним методом, визначення рівня посад, аналізування цінності 
посади з огляду на інноваційну діяльність підприємства та існуючому рівню заробітної 
плати, установлення грейдів, визначення результативності інноваційної діяльності 
підприємства, рівнів заробітної плати, розрахунок узагальнених грейдів, формування 
системи преміювання працівників за результатами інноваційної діяльності на основі 
розрахованих узагальнених грейдів, прийняття управлінських рішень.  
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В умовах нестабільного економічного розвитку актуальним є питання формування 
економічного потенціалу. Особливого значення економічний потенціал набуває в процесах 
підвищення результативності та ефективності функціонування вітчизняних підприємств. 
Сучасний етап розвитку ринку характеризується якістю людського капіталу як одного з 
чинників формування потенціалу економічного розвитку. Знання, вміння, навички та 
особистісні характеристики працівників в цілому стають цінним ресурсом в умовах розвитку 
сучасних машинобудівних підприємств, тому особливої актуальності останнім часом набуває 
дослідження теоретичних і практичних аспектів управління компетенцією працівників на 
підприємствах. 

У різних тлумачних словниках (Советский энциклопедический Словарь, Словник 
української мови, Великий тлумачний словник української мови, Новий тлумачний словник 
української мови у чотирьох томах) тлумачення поняття «компетентний» дещо 
відрізняються за своїм змістом, проте включають два загальних аспекти: компетентний – 
той, хто має достатні знання в якій-небудь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, 
тямущий, який ґрунтується на знанні, кваліфікації та який має певні повноваження, 
повноправний, повновладний [2, с. 11]. Проте, підсумовуючи результати зібраних даних 
іноземних словників, можна зробити висновок, що поняття «компетентність» асоціюється із 
категорією «здатність до дії», тобто вміння застосовувати та використовувати знання та 
навички в практичній діяльності. 

У словнику іншомовних слів зазначається, що термін «компетентність» походить від 
французького competent та латинського competents, що в перекладі означає здатність особи 
виконувати певний вид роботи та наявність певної кількості знань для винесення 
обґрунтованого судження з будь-якого питання. Однак у Великому тлумачному словнику 
сучасної української мови дещо розширюється значення терміна «компетентність» і 
підкреслюється, що це – поінформованість, обізнаність, авторитетність [3, с. 10]. 

У роботах Т. Чернової [8, с. 9] та О. Гури [2, с. 12] компетентність розглядається як 
здатність використовувати і поєднувати уміння, знання і навички в умовах виникнення 
складних непередбачуваних ситуацій, що до того ж постійно змінюються. 

Є. Іванова [1, с. 120] підкреслює, що як правило компетентність розглядається як 
володіння відповідною компетенцією, тобто сукупністю взаємозалежних знань, умінь, 
навичок і відносин, пов’язаних із предметом навчання, що дозволяють виконувати 
цілеспрямовані й результативні дії з ним. 
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Узагальнюючи вітчизняні та іноземні літературні джерела можна виокремити таке 
основне тлумачення термінів компетенція і компетентність: компетенція – це сукупність 
індивідуальних характеристик працівника, стосовно наявності певного набору знань, вмінь, 
навичок та особистісних характеристик, які визначають якість виконання роботи; 
компетентність – це рівень набуття знань, вмінь, навичок та особистісних характеристик, які 
відповідають компетенції працівника та формують його здатність до успішного вирішення 
завдань, які визначаються вимогами суспільства та ринку праці. 

Важливим елементом впливу компетенцій управлінців на формування економічного 
потенціалу діяльності підприємства є дослідження їх реального стану та можливості 
подальшого розвитку. Розвиток компетенцій управлінців машинобудівних підприємств, як 
правило, призводить до зміни економічних показників діяльності підприємства. 

Формування ефективної системи оцінювання компетенцій працівників 
машинобудівних підприємств та підвищення їхнього професійного рівня вимагає від 
керівників підприємств чи відповідно створених підрозділів безперервного спостереження за 
професійною діяльністю своїх підлеглих. Відповідно, для визначення наявного стану 
компетенцій та подальшого їх розвитку сприятиме атестація працівників, проведення якої 
дозволить: 

1) впливати на чинники формування потенціалу економічного розвитку; 
2) впливати на рівень знань, вмінь, навичок та особистісних характеристик 

працівників у професійній діяльності; 
3) вливати на ефективність виконання завдань та досягнення цілей підприємства; 
4) впливати на вміння прийняття рішень в нестандартних ситуаціях; 
5) класти на працівників відповідальність при прийнятті управлінських рішень; 
6) впливати на рівень розвитку компетенцій працівників підприємств за 

допомогою мотиваційних механізмів тощо. 
Використовуючи результати аналізування складових (знання, вміння, навички, 

особистісні характеристики), що визначають компетенції працівників підприємств, 
враховуючи сутність поняття «компетенції працівників», а також рівень їх прояву, 
компетенції працівників доцільно оцінювати за допомогою двох аспектів виконання 
обов’язків працівниками підприємства: функціонального та креативного.  

Таблиця 1 
Матриця оцінювання компетенцій працівників 

 Знання Вміння Навички 
Особистісні 

характеристики 
Рівень володіння 
поняттями і 

фактами (Рп
) 

Результативність 
виконання дій  

(Рд
) 

 
Рівень відповідальності  

(Рв
) 

Функціональний 
аспект  виконання 

обов’язків 
працівниками 
підприємства 

Рівень володіння 
методами і 
процедурами 

(Рм
) 

Рівень здатності 
щодо формування 
методів виконання 

завдань (Рз
) 

 
 
 

Рівень набутих 

навичок (Рн
)  

Рівень емоційного 
інтелекту (Ре

) 

Рівень креативного 

інтелекту (Рк
) 

 

Рівень творчого 
прийняття 

управлінських 
рішень (Рт

) Рівень ініціативності  

(Кін
) 

 

Креативний аспект  
виконання 
обов’язків 

працівниками 
підприємства 

 
 
 
- 

Рівень 
впровадження 
інноваційних 

розробок (Рр
) 

 
 
 
- 

Рівень 
раціоналізаторської 

активності (Ра
) 

Функціональний аспект виконання обов’язків передбачає виконання завдань 
працівниками підприємства відповідно до посадової інструкції. Креативний аспект 
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виконання обов’язків передбачає використання нестандартного, творчого мислення 
працівника; вміння продукувати нові та оригінальні ідеї; здатність працівника оперативно 
проявляти усі свої знання, вміння і навички у зв’язку із вирішенням нестандартних ситуацій. 
Перелічені показники за якими варто здійснювати оцінювання компетенцій працівників 
наведені у вигляді матриці (табл. 1). 

Рівень володіння поняттями і фактами (Рп
) – відображає розкриття обсягу і змісту 

понять та фактів; встановлення логіки взаємозв’язку між поняттями і фактами; 
формулювання проблеми на основі уявлень про ту чи іншу проблемну ситуацію та можливі 
шляхи її вирішення: 

,
П

ПР
заг

ф
п
       (1) 

де Пф
 – фактична кількість засвоєних понять та фактів; 

Пзаг
– загальна кількість понять та фактів, які повинен засвоїти працівник для виконання 

завдань відповідно до посадової інструкції підприємства. 
Рівень володіння методами і процедурами (Рм

) – відображає компетенції щодо 

застосування методів та процедур в контексті вивченого матеріалу; здатність працівника 
розкривати зміст методів і процедур (характеристика умов використання методу, процедури; 
логічної послідовності їх застосування): 

М
МР

заг

ф
м
 ,      (2) 

де Мф
– фактична кількість засвоєних методів і процедур; 

М заг
– загальна кількість методів і процедур, які повинен засвоїти працівник для виконання 

завдань відповідно до посадової інструкції підприємства. 
Результативність виконання дій (Рд

) – відображає кількість фактичного виконання 

дій працівником при виконанні поставлених завдань відповідно до його посадової інструкції: 

Д
Д

Р
заг

ф
д
 ,      (3) 

де Д
ф

 – кількість фактично виконаних дій працівником для реалізації поставлених завдань, 

що перелічені в посадовій інструкції; 

Д
заг

– кількість професійних дій необхідних для виконання завдань відповідно до посадової 

інструкції. 
Рівень здатності щодо формування методів виконання завдань (Рз

) – відображає 

кількість сформованих методів для виконання специфічних завдань: 

М
МР

заг

с
з
 ,      (4) 

де М с
 – кількість сформованих методів для виконання специфічних завдань; 

М заг
– загальна кількість завдань, яка не потребує формування методів. 

Рівень набутих навичок (Рн
) – відображає відношення кількості набутих навичок 

працівником до загальної кількості навичок необхідних для виконання завдання відповідно 
до посадової інструкції: 

Н
НР

заг

ф
н
 ,      (5) 

де Нф
 – кількість навичок, якими володіє працівник; 
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Н заг
– кількість навичок, якими повинен володіти працівник відповідно до посадової 

інструкції. 
Рівень відповідальності (Рв

) – показує наскільки відповідально працівник 

відноситься до виконання ним посадових завдань: 

З
ЗР

заг

в
в
 ,      (6) 

де Зв
 – кількість успішно виконаних завдань; 

Ззаг
– загальна кількість завдань, яку працівник повинен виконати відповідно до посадової 

інструкції. 
Рівень емоційного інтелекту (Ре

) – відображає здатність працівника до спілкування, 

вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти почуття інших людей.  
Рівень творчого (креативного) прийняття управлінських рішень (Рк

) – показує 

здатність прийняття творчих (креативних) управлінських рішень: 

К
КР

тзаг

р
к
 ,      (7) 

де К р
 – кількість творчих (креативних) рішень прийнятих працівником; 

Ктзаг
– загальна кількість рішень прийнятих працівником. 

Рівень впровадження інноваційних розробок (Рр
) – дозволяє встановити кількість 

авторських розробок працівників підприємства. Крім цього, даний показник характеризує 
відповідність впровадження інноваційних розробок працівником сучасним досягненням 
науки і техніки, що сприятиме ефективнішому функціонуванню підприємства. 

К
КР

рзаг

ір
р
 ,      (8) 

де Кір
 – кількість впроваджених інноваційних розробок працівником підприємства; 

К рзаг
– загальна кількість інноваційних розробок, що використовує підприємство. 

Рівень креативного інтелекту (Рк
) – відображає здатність працівника цілеспрямовано 

діяти, раціонально міркувати й ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем, 
застосовуючи при цьому усі свої знання, вміння, навички та особистісні характеристики. 
Крім цього, креативний інтелект – це діяльність людини, яка проявляється при 
оригінальному вирішенні завдань. 

Рівень ініціативності (Рін
) – забезпечує виконання завдань за допомогою власних 

ідей: 

К
КР

ізаг

і
ін
 ,      (9) 

де Кі
 – кількість ідей, що були запропоновані працівником; 

Кізаг
– загальна кількість ідей на підприємстві. 

Рівень раціоналізаторської активності (Ра) – дозволяє встановити активність 
працівника при виконанні ним посадових обов’язків:  

К
КР

заг

п
а
 ,     (10) 

де Кп
 – кількість запропонованих раціоналізаторських пропозицій працівником; 

К заг
– загальна кількість запропонованих раціоналізаторських пропозицій на підприємстві. 
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Запропонована матриця показників (табл. 1) слугуватиме кількісному оцінюванню 
рівнів розвитку функціонального та креативного аспектів виконання обов’язків, що дає змогу 
встановити вплив компетенцій працівників машинобудівних підприємств на основні 
показники його фінансово-господарської діяльності. Окрім цього, матриця оцінювання 
показує відповідність функцій, які зазначені у посадовій інструкції працівника їх наявним 
компетенціям.  

Варто наголосити, що для досягнення відповідності між посадовою інструкцією 
працівника і його компетенціями доцільно було б застосовувати методи, які дозволять 
забезпечити найвищу ефективність виконання функцій, передбачених відповідною 
посадовою інструкцією. Аналізування літературних джерел [1; 4; 8] дало змогу встановити, 
що основним методом, який стимулює розвиток компетенцій працівників підприємств є 
тренінг.  

Згідно з Ю. Лапигіним: «…тренінг становить сукупність завдань, спрямованих на 
формування й удосконалення компетенцій працівника. Тренінг як явище – це форма 
активного навчання, спрямованого на комплексне освоєння як теоретичних знань, так і 
практичних умінь, що проявляються в отриманні нових навичок і розвитку закладених від 
природи здатностей, а також спрямованих на вироблення способів подолання типових 
ускладнень. Ефект тренінгів визначається сполученням поставленої мети тренінгу й 
використанням широкого набору завдань і ігор за рахунок максимально повного включення 
працівника в процес тренінгу. Тренінг припускає поінформованість учасника про майбутню 
дію й спирається на первинний рівень умінь. Тому основним завданням тренінгу є 
вдосконалення наявних, отримання нових, в першу чергу, професійних компетенцій, а також 
доведення їх до операційного автоматизму» [1, с. 10]. 

Удосконалення різноманітних компетенцій працівників машинобудівних підприємств 
можна розглядати як традиційну, так і інноваційну діяльність, спрямовану на підвищення 
рівня управлінської культури, тобто на використання різних форм організації навчально-
виробничого процесу та підвищення кваліфікації за допомогою створення авторських 
тренінгів із розвитку компетенцій, які включають проведення діяльнісних ігор, проектування 
і реалізацію окремих зовнішніх акцій, розроблення та впровадження програм управлінської 
підготовки за допомогою нововведень тощо [8, с. 44-49]. 

У процесі навчання кожна людина засвоює поданий матеріал по-різному, тому 
важливим для зацікавлення усіх учасників тренінгу є правильний вибір методів його 
проведення та спосіб подачі матеріалу, з урахуванням рівня знань учасників. Узагальнюючи 
вітчизняні та іноземні літературні [1, 4, 5, 6] джерела можна виокремити такі основні 
тренінгові методи: 

1) групові дискусії; 
2) інтерактивні методи; 
3) медитативні методи; 
4) методи розвитку сенсорної чутливості. 
За допомогою групових дискусій проблему обговорення можна побачити з цих боків, 

тобто завдяки груповим обговоренням спірних питань можна прийти до певного рішення. 
Одним із ефективних засобів компетентісного підходу в групових дискусіях є методика 
проведення диспутів, де також усі учасники залучені до активного ігрового процесу. 

В інтерактивній грі відбувається навчання новим навичкам, тренуються необхідні 
професійні компетенції, відбувається саморозкриття учасників, підвищується їх творчий 
потенціал [1, с. 54]. До інтерактивних ігор можна віднести: 

1) організаційно-імітаційні ігри, які дають змогу учаснику самостійно готуватися, 
збирати та обробляти інформацію на певну тему, самостійно приймати управлінські рішення, 
розвиваючи професійні компетенції;  

2) ділові ігри, які базуються на моделюванні об’єкта управління, але для 
прийняття рішень у ній обов’язково повинні бути ролі, ігрове проектування рішень і 



 

 271

взаємодія учасників. Рішення, прийняті на основі вихідної інформації, впливають на модель 
об’єкта управління та зміну його стану; 

3) міні-лекції. Ця форма роботи означає усний виклад основних положень 
навчального матеріалу протягом короткого проміжку часу. Хороший ефект дає пропозиція 
учасникам написати запитання до організаторів на спеціально підготовлених аркушах. 
Збільшує зацікавленість слухачів присутність експерта з теми та його короткий виступ з 
наведенням конкретних фактів та статистичних даних [8, с. 48]; 

4) презентації, які спрямовані на представлення нових результатів, нової 
інформації з конкретного, досить вузького, практичного аспекту теми, яка є предметом 
навчання. Успішна презентація вимагає заздалегідь потренуватися у її проведенні, аби 
виглядати й почувати себе впевнено; організувати усі необхідні умови для проведення 
презентації (підготувати робоче місце, засоби наочності – плакати, слайди, демонстраційну 
апаратуру тощо); 

5) метод кейсів, сутність якого полягає в тому, що певна ситуація подається у 
вигляді мікропроблем і в результаті дослідження та прийняття творчого і успішного рішення 
розвиваються компетенції. 

Згідно з М. Афанасьєвим [1, с. 54] медитативні методи використовують для зняття 
зайвої напруги в учасників групи, а також розвитку в них додаткових можливостей. Вони 
підвищують стійкість до стресових ситуацій, роблять поведінку більш гнучкою, зменшують 
рівень страху перед невизначеними або незнайомими ситуаціями. 

Методи розвитку сенсорної чутливості допомагають учасникам тренінгу розвивати 
вміння сприйняття, розуміння та оцінювання усього оточуючого за допомогою вербальної і 
невербальної інформації. 

Отже, можна зробити висновок, що основною умовою ефективності проведення 
тренінгу є його контроль та оцінювання результатів. Контрольні заходи є складовими 
досягнення мети навчання – засвоєння певної сукупності предметних знань, формування 
вмінь і навичок, що є основою відповідного рівня кожного працівника. Також із вище 
проаналізованого можна побачити, що оцінювання ефективності тренінгу полягає в тому, 
щоб виявити корисність організованого навчання та його результатів, які впливають на 
розвиток та формування компетенцій працівників підприємств. 

Оцінювання рівня компетенцій працівників є актуальними для машинобудівних 
підприємств, адже саме від їхніх знань, вмінь, навичок та особистісних характеристик 
залежатиме ефективність функціонування та конкурентоздатність його продукції. Окрім 
цього, таке оцінювання забезпечує підприємство інформацією про потенціал управлінських 
працівників та можливі шляхи його розвитку. Оцінювання компетенцій сприяє прийняттю 
управлінських рішень щодо удосконалення та розвитку професійної діяльності. Тобто, 
результатом оцінювання компетенцій працівників є вплив їхнього розвитку на фінансово-
економічні показники діяльності підприємства. 
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Современные тенденции последнего десятилетия ХХI века  свидетельствуют о том, 
что парадигмы управления сместились к концептуальной методологии процессного 
управления, как обязательного условия стабильного экономического развития. Осознание 
такой необходимости произошло на стратегическом уровне и стимулировалось появившимся 
в середине 90-х годов подходом к управлению бизнес-процессами - Business Process 
Management (BPM) [8]. Цель управления бизнес-процессами заключается в улучшении и 
оптимизации основополагающих процессов компании. В прошлом многие компании 
достигали оптимизации деятельности за счет использования «тейлоровского» принципа 
разделения труда. Однако при рассмотрении бизнес-процессов в целом, обнаруживаются  
организационные и информационные разрывы, увеличивавшие общее время их выполнения. 

Основным стратегическим ориентиром многих компаний, независимо от размеров и 
экономической направленности является – эффективность управления устойчивым ростом. 
А одним из тактических элементов подсистемы – определение и использование наиболее 
эффективной технологии. 

Существует большое количество модификаций различных методологий  применения 
информационных платформ и программных продуктов для инжиниринга и реинжиниринга 
бизнес-процессов, построения комплексных бизнес-систем или отдельных модулей. Однако, 
описание и автоматизация бизнес-процессов компании, не может принести ожидаемых 
преимуществ от процессного управления, пока не определены эффективные механизмы и 
средства контроля за бизнес-процессами, не разработаны персонифицированные ключевые 
показатели (KPI - Key Performance Indicators), и огромное количество инструктивно-
экономического функционала, позволяющего создать четкие экономические параметры и 
аддитивные коридоры с возможностью формирования управляемых синергетических 
эффектов [1, 8, 12]. Учитывая стремительность, а зачастую и турбулентность развития 
направлений  и классов информационных технологий, создать универсальную систему 
управления бизнес-процессами невозможно. Однако, на наш взгляд,  возможно, определить 
общую экономическую архитектонику для компаний одной отрасли или одного размера 
(например, компании в сегменте «частный предприниматель», «коммандитные общества», 
«корпорации», «холдинги»).   

При оценке сложных систем принято различать качество систем и эффективность 
реализуемых ими процессов. Применительно к прикладным задачам исследований, качество 
организации производственной системы определяется оптимальным сочетанием всех 
элементов и стадий процесса производства (людей, средств и предметов труда, а также 
основных, вспомогательных и естественных процессов) в пространстве и времени [11]. 

Объем бизнес-событий и транзакций современного предприятия постоянно 
увеличивается и трансформируется, порождая растущую потребность в обработке больших 
объемов привязанных ко времени событий. Гибким динамичным предприятиям необходима 
возможность обнаруживать и реагировать на эти бизнес-события, используя бизнес-
процессы, управляемые событиями. Архитектурные стили, ориентированные на сервисы и 
управление событиями, предоставляют дополнительные возможности для реализации 
бизнес-архитектуры, которую можно моделировать, развертывать и поддерживать на 
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платформе промежуточного уровня, на основе заранее определенных ключевых показателях 
результативности (KPI) [1, 7]. 

Для оценки уровня организации и управления производством организационной 
наукой разработаны различные совокупности локальных критериев эффективности. В 
зависимости от типа систем и дестабилизирующих воздействий используют количественные 
детерминированные, вероятностные (в известных ситуациях и условиях риска 
соответственно) и качественные критерии (в условиях неопределенности), которые 
отражают различные, как правило, несоизмеримые, стороны эффективности системы: 
техническую, экономическую, социальную и т.д. [2]. Критерии достаточно разнообразны, и 
представляют собой преимущественно аналитические зависимости, взаимная увязка которых 
в системы унифицированных (сбалансированных) показателей эффективности представляет 
собой сложную, во многих случаях неразрешимую методологическую проблему. Суть 
проблемы составляют сами критерии. Они представляют собой некие правила или нормы, 
позволяющие оценить эффективность, как соответствие требуемого и достигаемого 
результата посредством количественных характеристик, которые связывают аналитическим 
выражением цель системы и средства ее достижения (целевая функция). Такой подход, 
приемлемый для технических систем, невозможно применить для оценки сложных 
экономических систем с активными элементами (людьми) к которым относятся 
производственно-экономические/человеко-машинные комплексы, так как получить 
требуемые аналитические зависимости для таких систем крайне сложно, а во многих случаях 
практически невозможно [5].  

При таком рассмотрении проблемы показатели качества целесообразно отнести к 
области изначально заданных (детерминированных и/или вероятностных) системных 
свойств, описание которых можно представить аналитическими зависимостями и их 
совокупностями, в виде математических моделей динамических систем. Свойства, которые 
характеризуют процесс функционирования (поведение) системы, можно отнести к 
операционным, поскольку искусственные (производственные) системы создаются для 
выполнения конкретных операций (функций). Основной проблемой оценки эффективности 
бизнес-процессов на основе аналитических, в том числе вероятностных зависимостей 
является неясность способа определения (закона распределения) вероятностей наступления 
тех или иных событий. И это связано не с отсутствием достаточной статистики, а с 
ограничениями самих методов классической теории вероятностей, применение которых 
допустимо при повторяемости событий и одинаковости (неизменности) условий. Данные 
требования в сложных бизнес-системах выполняются крайне редко, поэтому оценка 
эффективности процессных систем осуществляется в условиях неопределенности, что и 
вызывает наибольшие трудности у исследователей.  

К настоящему времени не сформулирована теория, способная по своему потенциалу 
обеспечить объективное решение этой задачи, поэтому выбор критериев зависит от методов 
моделирования систем.  

Среди задач оценивания эффективности бизнес-систем выделяют структурированные 
и слабоструктурированные задачи [3].  Структурированные задачи имеют достаточно 
хорошо проработанные механизмы решения, слабоструктурированные задачи реализуются 
при помощи информационно-советующих интеллектуальных систем, среди которых 
выделим: 

 оценка эффективности объектов одного класса, сегментируемых в отрасли 
(например, производителей одного вида продукции); 

 оценка эффективности подпроцессов сквозного бизнес-процесса; 
 оценка эффективности альтернативных подпроцессов одного функционального 

действия. 
Отличительной особенностью данных задач является наличие экспертных оценок; 

использование неоднородных шкал для оценивания; отсутствие методик формирования 
комплексного показателя. Частные показатели, определяемые экспертными группами или 
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отдельными экспертами, в свою очередь могут содержать избыточность или неполноту в 
представлении, вызывающую отсутствие синергетического эффекта в оценке системы в 
целом.  

Формирование показателей возможно путем сведение их до управляемого набора при 
помощи набора следующих операций [2]: 

 агрегирование;  
 выявление узкого места или слабого звена;  
 вычисление среднего значения для корзины (группы из нескольких 

показателей);  
 вычисление минимального значения корзины;  
 сжатие — определение показателя, явно отражающего определенную 

характеристику бизнес-процесса, вне промежуточных показателей;  
 формирование репрезентативного показателя — переменной, 

обеспечивающей надежную информационную характеристику состояния всей 
системы.  
Состав внутренних бизнес-процессов компании определяется наиболее важными 

видами ее деятельности для достижения основных целей для различных групп потребителей 
(владельцев, топ-менеджеров, инвесторов, контрагентов). Простое использование 
стандартных как финансовых, так и нефинансовых показателей для измерения 
эффективности ведренных бизнес-процессов, может привести лишь к незначительным 
изменениям, но не к кардинальному улучшению деятельности организации или 
кардинальному реинжинирингу. Достижение стабильно положительных показателей бизнес-
процессов — это одно из необходимых условий  существование на рынке, но не является 
определяющим стимулятор создании уникального преимущества. Для достижения 
уникального конкурентного преимущества необходимо не только превзойти конкурентов по 
ряду показателей, но и сформировать стратегию постоянного  качественного роста 
эффективности (особенно это актуально для современных условия  деятельности) [7]. 

Применение современных инструментов управления эффективностью на основе 
бизнес-процессного подхода позволяет, сформировать  результирующий показатель таким 
образом, чтобы он оценивал конечную эффективность бизнес-процесса или бизнес-системы, 
корректируя эффект при достижении глобальной цели. Результирующий показатель можно 
представить в двух формах: в виде вектора репрезентативных показателей бизнес-процесса, 
либо в виде скалярной комплексной оценки: 

1. Формирование репрезентативных показателей эффективности функционирования 
сквозного бизнес-процесса предполагает представление его в целом как системы, с 
использованием оценок для двух групп факторов — m1 эндогенных параметров (т.е. 

параметров внутренней среды ) ,,...,, 121 mFXFXFX ,  

и m2 экзогенных параметров (параметров внешней среды) 

).,...,,,,...,,(:,,...,, 221121221 mmm FYFYFYFXFXFXRFYFYFY  

Такая система применима к крупным предприятиям разных отраслей, например 
агрохолдингам, которые можно назвать внешней макросистемой.  

К репрезентативным характеристикам агрохолдинга, могут относиться такие 
показатели, как ресурсный потенциал, конкурентоспособность, финансово-экономические 
показатели, инвестиционная деятельность, производственная структура, влияние 
деятельности агрохолдинга  на развитие территории региона или области, качество 
продукции, конкурентоспособность продукции и др. 

2. Агрегированная комплексная оценка эффективности сквозного бизнес-процесса 
формируется в зависимости от модуля оценок составляющих его частных подпроцессов, 
либо объектов.  

Представим теоретико-множественное описание бизнес-процесса в виде: 
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 RELLogicRESOBJPRoc ,,,,Pr        (1) 
где PR — множество подпроцессов преобразования ресурсов RES, исполняемых 

множеством участников OBJ;  
Logic –  логистическая цепочка, определяющая технологический порядок следования 

подпроцессов, связи между которыми определены на множестве отношений REL, 
включающих «следует», «включает», «является источником информации» и др. 

В зависимости от полноты имеющейся информации одно или несколько множеств 
могут быть пустыми. Например, в случае, когда  

 RELRESOBJLogic ,,, , Proc описан лишь 
множеством n связанных подпроцессов Pr1, Pr2, … Prn, назначением которых является 
оказание услуги, выпуск продукции или отдельных ее элементов, без определения порядка 
их следования, т. е. указания структуры: 

 ,,...,,Pr 21 rnrr PPPoc             (2) 

В отдельном случае, когда имеется информация только об участниках, т.е. 

выполнение каждого подпроцесса 1rP обеспечивает 
iObj ÍOBJ – подмножества из Ki 

участников i-го подпроцесса 
iObj1  …,Obji

КiÎOBJi,  более расширенным случаем формулы (2) 
может являться:  

 OBJPRoc ,Pr   

   nn
Kn

ni
K

i ObjObjObjObjOBJ
Pr

1
1Pr

11 ,...,,,...,...,   (3) 

Для комплексного показателя, имеющего количественное измерение достигаемой 
цели, в качестве критерия эффективности принимается либо интегральный результирующий 
показатель, либо диагностический кластер частных критериев эффективности, либо 
фрактальные критерии эффективности с ограничениями. При наличии группы частных 
критериев комплексный показатель представим либо в векторном виде, либо в виде 
скалярной оценки, полученной путем свертки критериев в один [3].  

Если множество допустимых оценок для каждого бизнес-процесса определено на E1, 
частные критерии эффективности f(Pri) представлены в виде скалярной оценки, 
выполненной в единой шкале измерений. Их свертывание возможно следующими 
способами: 

I) Аддитивная (линейная) свертка. 





n

i
i

n

i
ii focf

11

,1),(Pr)(Pr        (4) 

где i  — значимость частного подпроцесса iPr , )(Prif  – оценка эффективности i-го 

бизнес-процесса. 
II)  Мультипликативная свертка: 





n

i
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i

focf П
11

,1,)(Pr)(Pr          (5) 

III) Если подпроцессы можно типологизировать или упорядочить, например по 
времени или порядку возникновения, или порядку инициации, применяется способ 
последовательного достижения частных целей к началу выполнения последующей операции 
должны быть достигнуты оптимумы (максимумы или минимумы) предыдущих локальных 
операций [2]. Обобщенный критерий определяется в виде: 

niijffocf
i

j
ii ,1),1(),(Prsup)(Pr)(Pr

1

1

 



    (6) 
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где  )(Prsup if  –  верхняя грань возможных значений частного критерия 

эффективности 
)(Prif

. 
2.1.2. Если множество допустимых оценок для каждого бизнес-процесса определено 

на mE  эффективность каждого бизнес-процесса определяет совокупность m критериев : 

   i
m

i
i

i
m

i kkfkk ,...,)(Pr:,..., 11  . 

Для их свертывания применима максиминная (минимаксная) свертка: 
))(()(Pr)),(()(Pr maxminmax

,1,1,1,1

i
j

njni

i
j

njni

kocfkocf msn


  (7) 

2.2. Для комплексного показателя, отождествляемого с достижением качественной 
цели (например: продукция прошла весь технологический цикл и передана потребителю), 
определяется критерий эффективности бинарного типа: 









достигнутанецель

достигнутацель
ocfR

....0

..1
)(Pr   (8) 

)(Pr ocf  определяется на основе достижения показателей диагностического 
кластера частных целей функционирования каждого подпроцесса: 

 )(Pr),...,(Pr,)(Pr 21 nfff , где 
)(Prif

 – частная функция достижения цели i-го 

подпроцесса.  
Одним из наиболее важных оперативных показателей и критериев оценки любой 

компании должен являться показатель длительности цикла завершения процесса. Общая 
длительность цикла – это количество времени, которое проходит с момента начала 
выполнения задачи до момента ее полного завершения. Например, длительность цикла 
обслуживания клиента в продажах исчисляется с момента принятия заказа от клиента и до 
доставки товара клиенту или выдачи собранного заказа со склада. Длительность цикла сбора 
урожая исчисляется моментом заготовки семян и продажей их с элеватора. 

При  предоставлении услуг, сокращение времени производственного цикла, может 
являться оптимизационным мероприятия реинжиниринга, в производственных циклах, 
таким показателем может выступать сокращение издержек или уменьшение дебиторской 
задолженности или увеличение производительности работников или сельскохозяйственной 
техники. 

Показатель длительности рабочего цикла очень важен не только с точки зрения 
внутреннего расчета себестоимости, но и с позиции формирования устойчивого контингента 
лояльности.  

При формировании комплексного показателя агрегирование частных целей 
производится путем логического объединения целей, когда общий и частный критерии могут 
принимать значения 0 и 1, отождествляемые с бинарными признаками, т.е.  

)(Pr(Pr), ocFF Î  1,0 :  

 при наличии двух альтернативных целей, например, соответствующих 
состояниям бизнес-процесса Pr  и Pr , для цели, противоположной данной, критерий 
вычисляется по формуле: 

)Pr(1)Pr( ff        (9) 

 если общая цель состоит в обязательном выполнении всех частных 
целей, соответствующих подпроцессам, то: 

)(Pr)(Pr
1
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 если общая цель состоит в выполнении хотя бы одной из частных целей, 
то: 

))(Pr1(1)(Pr
1





n

i
ifocf      (11) 

В управлении агрохолдинговой структурой существует ряд задач, для которых 
необходима четкая фиксация достижения запланированных показателей, учитывающая  
сроки завершения этапов производства и поставки сельскохозяйственной продукции или 
сырья, нормативы расходования материальных, финансовых  и прочих ресурсов.  

С точки зрения оценки финансовой эффективности важными будут показатели 
стоимости процессов и подпроцессов, т.е. затрат на осуществление однократного цикла 
процесса, а также активы, используемые для его реализации.  

При наличии системы индикаторов, измеряющих запланированное и фактическое 
состояние объекта управления, возможно формирование критерия эффективности, 
используемого для управления по отклонениями.  

Обозначим )(Pr)(Pr)(Pr iпланiфактi ffDf  , где fфакт(Pri) — фактическое 

значение показателя, fплан(Pri) — плановое значение показателя эффективности. 

В этом случае на 1E  может быть определена как скалярная оценка в виде: 
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Оптимальное значение )(Pr ocf достигается при min)(Pr ocf . 
На Em эффективность сквозного бизнес-процесса определяет векторная оценка: 

))(Pr),...,(Pr),(Pr)(Pr 21 nDfDfDfocf        (14) 

Представление интегрального результирующего показателя бизнес-процесса в виде 
формул  (12) – (14) позволяет многократно использовать методы теории выбора и принятия 
решений для отбора эффективных решений или отделения множества допустимых решений.  

На этапе построения формального описания бизнес-модели предприятия предлагается 
использовать методы аналитической обработки бизнес-процессов (Process Mining). Эта 
технология описана в работе [4], ее новизна заключается в том, что технология Process 
Mining интегрируется в комплекс методов и средств для управления бизнес- процессами. 
Так, учетная система 1С: Предприятие 8.2, конфигурация «Управление производственным 
предприятием», модифицирована для того, чтобы формировать журнал событий (Event log) 
для аналитической обработки [6]. Кроме того, полученная модель в стандартной нотации 
ARIS EPC используется для построения прогнозов состояний системы при помощи GERT-
сетей [4] и агентных имитационных моделей [6; 7]. 

Следующим шагом подготовки управленческих решений в системе управления 
бизнес-процессами предлагается сделать идентификацию численных параметров модели 
бизнес-процессов на основе учетных данных АСУ предприятия. Предлагаем  дополнить 
бизнес-операцию, отражающую факт хозяйственной деятельности, аналитическими 
идентификаторами – бизнес-процесс источник и бизнес-процесс приемник. Значение 
параметра бизнес-операции в этом случае будет соответствовать выходу одного процесса и 
входу другого. Агрегируя данные по однотипным параметрам в разрезе бизнес-процессов 
можно выполнить расчет вышеизложенных показателей эффективности (KPI). Например, 
этот подход уже реализован в 1С: Предприятие 8.2, в конфигурации «Управление 
производственным предприятием» [4]. 

Лидирующим в предлагаемой технологии методов прогноза функционирования 
системы является аппарат GERT-сетей [9,10]. Главная идея GERT-сетей заключается в том, 
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что дискретно-событийная модель представляется в виде ориентированного графа - 
стохастической сети, состоящей из ребер (дуг) и узлов. Дуга характеризуется законом 
распределения случайной величины (или нескольких величин), значимой для исследования - 
например, стоимости или времени выполнения операции, а также вероятностью перехода из 
предшествующего узла в следующий. Закон распределения случайной величины задается на 
основе производящих функций моментов. Узлы сети определяют логику ветвления процесса, 
порядок выполнения ребер (одновременно, по одному, в произвольной комбинации).  

Использование операций над производящими функциями законов распределения 
величин на ребрах и набора правил приведения к эквивалентному ребру позволяют вывести 
функцию, характеризующую закон распределения требуемой величины для завершающего 
узла (узлов) GERT-сети. 

Расчет GERT-сетей для показателей трудоемкости и общего времени выполнения 
процесса проводился на основе двух методов: на основе решения топологического уравнения 
Мейсона, а также с помощью оригинальной методики оценки числовых характеристик на 
основе эквивалентных преобразований [10]. 

Прогностический блок технологии был дополнен прогнозом функционирования 
системы при помощи агентных имитационных моделей [6; 9]. Взаимная проверка 
результатов имитационного моделирования при помощи GERT-сетей и имитационных 
моделей повышает надежность предсказания и снижает риск ошибок. 

Для решения этой задачи был разработана методика трансляции из функционального 
описания бизнес-процесса в нотации ARIS eEPC в агентную имитационную модель 
AnyLogic - описаны правила трансляции и структура исходной и целевой модели. 

На основании численных экспериментов было показано, что: 
 разработанный метод трансляции может быть использован практически при 

построении агентной имитационном модели на основе событийного описания 
бизнес-процессов; 

 возможно использование восстановленных из журнала событий методами 
process mining моделей eEPC для построения АИМ; 

 возможно использовать алгоритмы интеллектуального анализа данных (process 
mining) для верификации топологии агентных имитационных моделей. 

Анализ бизнес-процессов при помощи предлагаемых методов (Process Mining, GERT-
сети, АИМ) позволяет оценить [11; 13]: 

 соотношение рабочего и нерабочего времени в процессе; 
 количество несоответствующих действий (брак, ошибки) по величинам 

вероятности «петель» бизнес-процесса. 
Полученная модель (GERT-сеть, АИМ) может быть использована как для 

структурной, так и для параметрической оптимизации процесса. Прогноз KPI процесса 
позволяет численно оценить «стоимость качества» - эффект от улучшения управления 
бизнес-процессами, тем самым улучшив обоснованность принятия решения по внедрению 
мероприятий повышения эффективности. 

Прогноз кризисных состояний системы бизнес-процессов осуществляется при 
помощи метода корреляционной адаптометрии. Суть эффекта, лежащего в основе метода 
корреляционной адаптометрии, заключается в том, что в случае нахождения системы 
объектов под давлением неблагоприятных факторов она начинает испытывать напряжение, 
приближаясь к кризису. При этом оказывается, что взаимосвязь между данными 
увеличивается одновременно с увеличением дисперсии. 

Рассмотренные в работе [10], для применения метода корреляционной адаптометрии к 
системе управления бизнес-процессами необходимо внедрение единой системы 
управленческого и бухгалтерского учета хозяйственных операций, позволяющей выделять и 
классифицировать учетную информацию в разрезе бизнес-процессов. 
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Далее выполняется определение критических периодов компании с помощью 
программы экспресс-аудита структуры корреляционного графа компании и показателей 
бизнес-процессов компании и их управления на основе фактических учетных данных. 

Таким образом, предлагаемый подход к управлению бизнес-процессами обладает тем 
достоинством, что в нём на базе формальной модели бизнес-процессов интегрированы 
действия по управлению предприятием: 

 структурная и параметрическая идентификацию системы; 
 прогноз состояний при различных условиях внутренней и внешней среды; 
 выработка решений по повышению эффективности системы; 
 мониторинг приближения кризисных состояний и выработку решений по 

перераспределению ресурсов для реакции на них. 
Подход также позволяет повысить качество выполнения отдельных этапов 

управления бизнес-процессами. За счет комбинации аналитической обработки процессов и 
оперативного учета хозяйственных операций в разрезе бизнес-процессов повышается 
точность и объективность идентификации бизнес-модели. Обеспечивается рациональное 
сочетание снижения трудоемкости прогноза (GERT-сети) с гибкостью и открытостью 
моделей (АИМ). Прогноз в разрезе структуры и параметров модели бизнес- процессов 
позволяет решить задачу инвестиционного планирования по критерию стоимости качества 
процессов. И, наконец, метод корреляционной адаптометрии позволяет заблаговременно 
выявить приближение кризисных состояний системы в ходе оперативного управления. 
 

Литература: 
1. Айер С., Фиаманте М. Создание более интеллектуальных бизнес-процессов, управляемых событиями, 

при помощи пакета программ WebSphere BPM [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
http://www.ibm.com/developerworks/ru/library15.02.2013 

2. Боссель Х. Показатели устойчивого развития: теория, метод, практическое использование. [Отчет, 
представленный на рассмотрение Балатонской группы ] / Пер. с англ. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО 
РАН, 2001. — 123 с. 

3. Гайрабекова Т.И. Оценка эффективности бизнес-процессов в информационно-советующих системах 
агропромышленного комплекса. //Наука и техника в современном мире: материалы международной 
заочной научно-практической конференции. – Часть I. (21 февраля 2012 г.); [под ред. Я.А. Полонского]. 
– Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. — 136 с. 

4. Доррер М.Г. Оценка числовых характеристик GERT-сети на основе эквивалентных преобразований / 
Доррер М.Г., Зырянов А.А. // Образовательные ресурсы и технологии. 2014. – № 1 (4). –С. 175-185. 

5. Коптелов А.К., Крохин В.В. Информационные системы в контроллинге бизнес-процессов /А.К. 
Коптелов В.В. Крохин. [Электронный ресурс]: - Режим доступа:  
http://businessprocess.narod.ru/index4.htm  

6. Ланцев Е.А., Доррер М.Г. Агентное имитационное моделирование бизнес-процессов в нотации EPC // 
Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2013.- № 3. –  С. 86-92. 

7. Литвак Б.Г. Использование интеллектуальных систем в интегрированных системах управления. 
[Электронный ресурс]: - Режим доступа:  http://www.bglitvak.ru/?page_id=95  

8. Мартинюк О.А. Створення інтелектуальних бізнес-процесів агрохолдингу // Актуальні проблеми 
економіки. 2014. №6 (156). – С. 234-240. 

9. Мартинюк О.А. Формування моделей ефективності економічних процесів харчових підприємств. // 
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету Україні : Збірник науково-технічних 
праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. Вип. 22.13. – 408 с. –С. 203-207. 

10. Масаев С.Н., Доррер М.Г. Оценка системы управления компанией на основе метода адаптационной 
корреляции к внешней среде // Проблемы управления. 2010. – № 3. –  С. 45-51. 

11. Мизюн В. Управление производственными системами и процессами. [Электронный ресур]: - Режим 
доступа:http://www.cfin.ru/management/manufact 

12. Попов Э.В., Шапот М.Д. Реинжиниринг бизнес-процессов и интеллектуальное моделирование. 
/[Материалы семинара. “Динамические интеллектуальные системы в управлении и моделировании”. – 
Москва: ЦРДЗ, 1996,  - 150 с.  

13. Davenport T.H. Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology. Boston, MA: 
Harvard Business School Press. – 1993. –  pp. 470.  

 

http://businessprocess.narod.ru/index4.htm�


 

 280

ГЛАВА 4.16. ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА 
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Гізенко М.М. 
аспірант 

Національна металургійна академія України 
 

Здатність бізнесу до довгострокового виживання та успішного розвитку напряму 
пов’язана з таким управлінським поняттям як «стратегія».  

Принагідно нагадаємо, що саме слово «стратегія» походить від грецького strategos 
(srtatos – армія, ago – керівник). Стратег – це командир у Давньогрецькій армії, який 
працював на виборній посаді та обирався із числа найповажніших громадян Афін. Щорічно в 
місті-державі обирали десять стратегів, які керували нею у військовий та мирний час.  

В сучасній економіці цей термін використовується для опису зв’язків між амбіціями 
та цілями, а також тими напрямками у яких потрібно рухатися для їхнього досягнення [1, С. 
335]. Значний внесок у розвиток теорії стратегічного планування було зроблено у роботах Г. 
Міцберга, М. Портера та ін. [2-7].  

Дані різноманітних опитувань вказують на той факт, що керівники більшості 
компаній відчувають свою провину через те, що недостатньо часу приділяють питанням 
стратегії. Причиною подібного стану речей може бути одна з трьох важливих обставин.  

По-перше, стратегічні питання стоять не так гостро, як питання оперативного 
планування. По-друге, багато хто з керівників не знають, як ефективно виконувати роботи зі 
стратегічного планування. По-третє, існування питань щодо оплати праці за роботу із 
довгострокового стратегічного планування.  

Тому тема статті, присвяченої особливостям стратегічного планування в умовах 
конкретного промислового підприємства є актуальною.  

Стратегічний процес – це послідовність роздумів та дій, які дозволяють 
викристалізувати сутність майбутньої стратегії. Для кращого розуміння варто використати 
аналогію із вивченням віртуальної карти лисячої нори, у якій існує чимало входів і виходів. 
Тому ефективність такої роботи полягає у вмінні відкинути дрібні питання й зосередити 
увагу на ключових. Допомогти в цьому можуть різноманітні методи аналізу, зокрема такий 
його вид, як SWOT-аналіз [8, С. 267].  

Та перш ніж виконувати безпосередньо SWOT-аналіз, коротко опишемо об’єкт 
нашого дослідження ТОВ «Новомосковський завод металів та сплавів» (скор. ТОВ 
«НЗМС»).  

Вказане підприємство було створено у 2003 році.  
Виробнича база розташована за адресою: вул. Заводська, 2А, пгт. Меліоративне, 

Новомосковський район, Дніпропетровська область.  
Орендована територія заводських площ становить 2,87 га.  
Завод створено на підставі проекту та введено в експлуатацію державною комісією 

Новомосковського району, Дніпропетровської області. Завод має ліцензії на здійснення 
металургійної переробки брухту кольорових і чорних металів, ліцензію на поводження з 
небезпечними відходами, дозволи на викиди в атмосферу, розміщення твердих відходів, 
дозволи на експлуатацію об’єктів та устаткування підвищеної небезпеки, проходить 
систематичний санітарний та пожежний контроль, сертифікований на наявність системи 
управління якістю. Вся наявна дозвільна документація дозволяє здійснювати промислове 
виробництво феросплавів та сплавів на основі алюмінію і міді.  
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Проектна потужність заводу становить близько 5 тис. т металопродукції на рік. 
Основні види продукції: феротитан, феронікель, алюмінієві ливарні сплави та розкислювачі, 
мідь та сплави на її основі.  

Обсяги виробництва конкретних видів продукції залежать від наявності сировини і 
підтвердженого попиту.  

Технологічні процеси побудовані на переплаві ломів різних металів і металовмісних 
відходів (шлаків, шламів, каталізаторів та ін.), використанні чистих первинних продуктів 
(титанової губки, катодної міді, електролітичного нікелю та ін.). В ході плавлення і 
рафінування досягаються необхідні хімічні параметри, що відповідають вимогам стандартів 
для кожного виду продукції.  

Реалізація готової продукції здійснюється як по Україні (через Метінвестхолдинг на 
ПАТ ММК ім. Ілліча і ПАТ Азовсталь, Дніпроспецсталь, Інтерпайп НТЗ) так і на експорт 
(зокрема до Німеччини).  

Приступаючи безпосередньо до SWOT-аналізу, побудуємо матриці 
вірогідностей/впливів, в одній з яких позиціонуємо виявлені чинники зовнішнього 
середовища, що роблять позитивний вплив на підприємство (можливості), в іншій – чинники 
зовнішнього середовища, що надають негативну дію на підприємство (погрози). Такі матриці 
приведені у вигляді табл. 1 і 2, які дозволяють отримати три оцінки міри значущості 
чинників для підприємства: високе, середнє, низьке.  

Таблиця 1 
Матриця «вірогідність/вплив» для позиціонування можливостей зовнішнього 

середовища 
Вірогідність 

  Висока Середня Слабка 

Сильна 

1. Стійкий попит на продукцію
2. Відсутність зарубіжних 
конкурентів 
3. Зниження цін на сировину і 
готову продукцію 

1. Зниження податків і мит 
1. Поява нових 
виробників 

Помірна 

1. Вільний вхід на ринок 
2. Вдосконалення технології 
виробництва 

 

1. Розорення і відхід 
підприємств-виробників 

1. Державна 
підтримка 
підприємств 

Дія 

Слабка 
1. Вдосконалення 
менеджменту 

1. Невдала поведінка 
конкурентів 
 

1. Зміни переваг 
споживачів 

 

Аналіз інформації із табл. 1 та 2 дозволяє зробити наступні висновки.  
Таблиця 2 

Матриця «вірогідність/вплив» для позиціювання погроз зовнішнього середовища 
Вірогідність 

  Висока Середня Низька 

Сильна 

1.Несприятлива 
економічна ситуація в 
державі 
2.Вірогідність 
впровадження військового 
стану на території України 
3. Скачки курсів валют  

1. Збої в постачаннях 
продукції 

1. Поява товарів-
субститутів  
2. Посилення конкуренції 

Помірна 
1. Погіршення політичної 
обстановки  
2. Зростання податків і мит

1. Посилювання 
законодавства 

1. Зміна купівельних 
переваг 

 Дія 

Слабка 1. Зміна рівня цін 
1. Зростання темпів 
інфляції 

1. Поява нових фірм на ринку 

Для здобуття більш диференційованої оцінки значущості чинників зовнішнього 
середовища, застосуємо метод зваженої оцінки дії чинників, результати якої представлені в 
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таблиці, де в першу колонку вписані окремі чинники середовища; у другу – вага даного 
чинника, у вигляді відносної важливості, визначуваної експертним шляхом; у третю – оцінка 
в балах міри впливу чинника на організацію, яка привласнюється експертом відповідно до 
вибраної шкали. Зважена оцінка дії чинника на організацію визначається як вплив ваги 
чинника на його бальну оцінку. 

Для здобуття повнішої картини, необхідно отримані дані ранжувати в порядку 
зменшення їхньої міри дії наведено в табл. 3.  

Як видно з таблиці 3, можна визначити, які з певних зовнішніх чинників мають 
найбільший позитивний або негативний вплив на компанію.  

Внутрішню структуру організації називають ще внутрішнім середовищем. До неї 
відносяться функціональні структури фірми, що забезпечують управління, розробку і 
тестування нових товарів, просування товарів до покупців, збут, обслуговування, взаємини з 
постачальниками і іншими зовнішніми органами. У поняття внутрішнього середовища так 
само входять кваліфікація персоналу, система передачі інформації і т.д.  

Таблиця 3 
Зовнішні можливості і погрози 

Можливості Погрози 

Вдосконалення технології виробництва Несприятлива економічна ситуація в державі 

Розорення і відхід фірм-виробників 
Вірогідність впровадження військового стану на 
території України 

Зниження податків і мит Зростання темпів інфляції 
Вільний вхід на ринок Збої в постачаннях продукції 
Відсутність зарубіжних конкурентів Зниження рівня життя населення 
Не повністю задоволений попит на продукцію Зміна купівельних переваг 
Державна підтримка малих підприємств Погіршення політичної обстановки 
Поліпшення рівня життя населення Скачки курсів валют 
Вдосконалення менеджменту Несприятлива економічна ситуація в державі 
Стійкий попит на продукцію Посилення конкуренції 
Підвищення рівня цін Поява нових виробників 
Зниження цін на сировину і матеріали Поява принципово нового товару 
Впровадження в нові сегменти ринку Посилювання законодавства 
Невдала поведінка конкурентів Поява товарів-субститутів 

 

Таким чином, аналіз внутрішнього середовища є управлінським обстеженням 
функціональних зон організації з метою визначення сильних і слабких сторін організації, 
представлених в таблиці 4.  

Таблиця 4 
Сильні і слабкі сторони ТОВ «НЗМС» 

Сильні сторони Слабкі сторони 
Високий контроль якості Вузький асортимент продукції 
Імідж на ринку Збої в постачанні 
Фокусування на споживачі Середній рівень цін 
Упроваджена система ІСО-9000 Географічне розташування виробництва 
Висока рентабельність Не повна завантаженість виробничих потужностей 
Зростання оборотних коштів Слабка структура управління 

Наявність джерела фінансування 
Неучасть персоналу в ухваленні управлінських 
рішень 

Сучасні технології виробництва Вузька спеціалізація 
Продумана стратегія у сфері діяльності Непридатність продукції в інших областях 
Висока кваліфікація персоналу Слабкість в створенні нових видів продукції 
Хороша мотивація персоналу Застаріле устаткування 
Конкурентноздатна цінова політика Залежність від постачальників комплектуючих 
Налагоджена збутова мережа  Розлагодженість роботи колективу 
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Оцінку внутрішнього середовища фірми – її силу і слабкість, а також зовнішніх 
можливостей і загроз зазвичай називають SWOT-аналізом. SWOT-аналіз – це визначення 
сильних і слабких сторін вашого підприємства, а також можливостей і загроз, що витікають з 
його найближчого оточення (зовнішнього середовища).  

Отже, зведемо результати в загальну таблицю для SWOT–аналізу ТОВ «НЗМС», 
використовуючи основні моменти зі списків слабких, сильних сторін підприємства, загроз і 
можливостей для нього.  

Отже, мета організації – збільшення частки ринку до 40%. Для здійснення 
поставленого завдання керівництво ТОВ «НЗМС» планує наступне:  

- зміцнити свої позиції на ринку України;  
- вийти на ринок США;  
- налагодити виробництво на території Німеччини.  
На основі даних про організацію, можна побудувати наступну SWOT-матрицю (табл. 

5).  
У подальшому визначаємо стратегії, які може використовувати ТОВ «НЗМС» для 

успішного розвитку.  
1. Сильні сторони (S).  
а) Можливості (O):  
- стратегія концентрованого зростання. Можливий вихід на нові ринки. Наприклад, 

доцільно відкрити виробництво у тій же таки Німеччини;  
- стратегія інтегрованого зростання, а саме зворотної вертикальної інтеграції. 

Достатньо ефективним буде придбання виробництв діючих постачальників. Подібна 
політика понизить надалі витрати компанії.  

б) загрози (T):  
- стратегія концентрованого зростання. В даному випадку доцільно почати 

виробництво нового продукту, наприклад, алюмінієвого сплаву АК5М2. Подібний крок 
підвищить конкурентоспроможність, а, відповідно, збільшиться кількість клієнтів;  

- стратегія інтегрованого зростання, а саме горизонтальної інтеграції. Придбання 
підприємств конкурентів. Це поліпшить виробничу базу, підвищить потужності фірми. На 
одного конкурента стане менше.  

Таблиця 5 
SWOT-таблиця ТОВ «НЗМС» 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

Внутрішнє 
середовище 

1.Відносно невеликий штат організації.  
2. Молодий і перспективний колектив.  
3. Гнучка політика керівництва.  
4. Хороша репутація у клієнтів.  
5.Високо кваліфіковані кадри.  
6.Власна технологія виробництва.  
7.Власне устаткування.  

1. Підбор іноземних робітників.  
2. Невеликий офіс.  
3. Проблеми із вчасним постачанням сировини. 
4. Додаткові транспортні витрати.  
5. Недостатньо високий прибуток.  
6. Один вид продукції.  
7. Обсяг ринку 10%.  
8. Висока вартість сировини.  

Можливості (O) Загрози (T) 

Зовнішнє 
середовище 

1. Вихід на нові ринки.  
2. Налагодження роботи з постачальниками 
інших країн.  
3. Збільшення обсягів виробництва.  
4. Підвищення якості продукції.  

1. Поява нових конкурентів.  
2. Збільшення цін на матеріали.  
3. Зростаючий конкурентний тиск.  
4.Несприятлива економічна ситуація в державі. 
5.Вірогідність впровадження військового стану 
на території України.  
6. Скачки курсів валют.  

 

2. Слабкі сторони(W).  
а) можливості (O):  
- стратегія концентрованого зростання. Оскільки слабких сторін у ТОВ «НЗМС» 

більше, ніж сильних, то найбільш ефективними є дії з посилення позицій на ринку. Сюди 
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відноситься створення позитивного стійкого іміджу в США, збільшення кількості клієнтів та 
інше; 

- стратегія скорочення витрат також є доцільною, відбувається зростання ціни на 
матеріали. Передбачувані витрати потребуватимуть великих фінансових вкладень, тому 
зараз необхідно понизити планку витрат. Наприклад, пошук постачальників з більш 
низькими цінами. 

б) загрози (T): 
- стратегія диверсифікованого зростання, а саме горизонтальної диверсифікації. ТОВ 

«НЗМС» необхідно налагодити роботу з виробництва нового продукту.  
Отже, можна відзначити, що найбільш переважною для компанії ТОВ «НЗМС» на 

даному етапі розвитку є стратегія посилення позицій на ринку. Це обумовлено тим, що у 
фірми ще не вистачає потужності для виходу на ринки нових країн. Але при цьому у 
компанії все-таки існує ряд переваг, завдяки яким вона є досить сильним конкурентом. Тому 
слід укріпити свої позиції перед таким значним кроком, як вихід на нові ринки. Зазначена 
стратегія, безумовно, частково веде до досягнення поставленої планки.  

Для ТОВ «НЗМС» після проведеного аналізу найбільш вагомими й вірогідними 
виявилися можливості розширення частки ринку, розширення асортименту.  

Після позиціювання погроз було виявлено, що:  
До критичного стану підприємство можуть привести або вихід в галузь великого 

числа конкурентів і перемикання споживачів на продукцію підприємств конкурентів.  
До руйнування підприємства або її виходу з галузі може привести обмежувальна 

політика державних органів, наприклад, збільшення зборів, зростання податків, посилення 
регулювання рівня цін на продукцію. Поява нових конкурентів, збільшення цін на матеріали, 
зростаючий конкурентний тиск, несприятлива економічна ситуація в державі, вірогідність 
впровадження військового стану на території України ці обставини можуть поставити під 
загрозу досягнення зазначених вище цілей підприємства.  

Стратегія має бути направлена на максимальне використання можливостей, що 
надаються, і максимально можливий захист від погроз.  

Таким чином, розглянувши можливості ТОВ «НЗМС», його слабкі і сильні сторони, 
провівши аналіз погроз, що витікають із зовнішнього середовища, можна визначити 
стратегію підприємства, при цьому спираючись на мету організації. Стратегію 
розглядатимемо в контексті реалізації проекту підприємства по розширенню ринку збуту. 
Спочатку передбачалося, що на даному сегменті ринку конкуренція дуже висока. В 
результаті SWOT-аналізу з’ясувалося, що надалі конкуренція у даному сегменті ринку 
посилиться, тоді має бути переглянута й стратегія розвитку підприємства.  

Оскільки підприємство збирається збільшити обсяг виробництва то для нього 
найкращою буде комбінована стратегія, націлена на використання своїх конкурентних 
переваг, яка передбачає глибше проникнення і географічний розвиток ринку, з подальшою 
вертикальною інтеграцією вгору. Це можна сформулювати таким чином:  

- мінімізувати витрати і тим самим укріпити свою конкурентну позицію;  
- удосконалювати реалізацію;  
- проводити активну рекламну компанію своєї продукції, потім вийти на нові ринки 

збуту, уклавши договори з організаціями.  
При стратегічному плануванні перевагу необхідно віддати стратегії концентрованого 

зростання (концентрації зусиль). На відміну від стратегій лідерства по витратах і 
диференціації стратегії концентрації зусиль (стратегії ніші) орієнтовані на вузьку частину 
ринку. Цільовий сегмент або ніша можуть бути визначений, виходячи з географічної 
унікальності, особливих вимог до використання товару або його особливих характеристик, 
які привабливі лише для даного сегменту.  

Конкурентна перевага ТОВ «НЗМС» може бути досягнута пропозицією споживачам 
даного сегменту продуктів, відмінних від конкурентів і більш повно задовольняючих 
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вимогам покупців цієї цільової групи. З врахуванням вибраної дороги досягнення 
конкурентної переваги необхідно планувати сфокусовану стратегію диференціації.  

Сфокусована стратегія є привабливою для ТОВ «НЗМС» тому що виконуються 
наступні умови:  

- підприємство має досить навиків і ресурсів для успішної роботи у виробництві 
феротитану різних марок;  

- ТОВ «НЗМС» може захистити себе від конкурентів у майбутньому, завдяки 
входженню до Українського науково-виробничого концерну «Укркольормет», 
доброзичливості покупців до її здібностей в обслуговуванні (задоволенні вимог) покупців 
цільового сегменту.  

Таким чином, провівши SWOT-аналіз діяльності ТОВ «НЗМС», було виявлено 
помилки в стратегії розвитку підприємства. Матриця SWOT-аналізу допомогла поглянути на 
сильні та слабкі сторони підприємства, проаналізувати можливості та погрози зовнішнього 
середовища, і в результаті створити нову стратегію його діяльності. Таким чином, найбільш 
прийнятними для ТОВ «НЗМС» в даний час є стратегії концентрації зусиль (стратегії ніші).  

Отже, виробляючи стратегії, слід пам’ятати, що можливості і загрози можуть 
переходити в свою протилежність. Так, невикористана можливість може стати загрозою, 
якщо її використовує конкурент. Таким чином для ТОВ «НЗМС» необхідна така стратегія, де 
будуть збільшені внутрішні сили і зовнішні можливості підприємства, і де слід скоротити 
слабкі внутрішні сторони фірми і по можливості пом’якшити негативний вплив зовнішніх 
загроз.  
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ГЛАВА 4.17. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ З 
МЕХАНІЗМОМ РОСТУ ЦІЛЬОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОТИВАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ 
 

Вільський Г.Б., 
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Михалишин Б.Є., 
кандидат технічних наук, 
Просянчук В.Л., 

Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» 
 

З початку 21-го століття велика увага приділяється поняттю та проблемі розвитку 
міжнародної конкурентоспроможності українських господарських суб'єктів [1]. Зазначена 
проблема пов'язується з системним менеджментом підприємств і для її вирішення 
пропонується застосовувати такі заходи: розробляти стратегію розвитку; використовувати 
системний підхід у реалізації вирішення питання; розвивати нові технології, які мінімізують 
витрати; використовувати маркетингові механізми; удосконалювати систему управління 
фінансами. У всіх перерахованих заходах менеджмент політикою, необхідною для 
досягнення чи реалізації певного завдання, виконується із застосуванням сучасного 
математичного апарату і використання інтегральної оцінки конкурентних переваг. Правда, 
не завжди позначені переваги та фактори, що їх визначають, можна оцінити кількісно. У 
цьому випадку слід застосовувати експертні та матричні методи оцінки, як простий і 
ефективний засіб оцінки стану різних сфер діяльності. Зазвичай при вирішенні завдань 
підвищення конкурентоспроможності підприємства крім економіко-організаційних, 
технічних та юридичних заходів перш за все проводиться пошук і реалізація внутрішніх 
резервів, основним ресурсом яких є персонал порту. Зниження динамічних показників 
фінансових результатів і стану діяльності господарського суб’єкту  прямо вказує на їх 
залежність від існуючої системи мотивації працівників. 

У зв'язку з цим стає актуальним знання і розуміння реальних процесів мотивації та 
стимулювання персоналу, як спеціальної функції управління, що забезпечує 
конкурентоспроможність фінансового стану. А тому вкрай важливо наукове встановлення 
взаємозв'язків стимулювання і мотивації персоналу з конкурентоспроможністю, 
обґрунтування підходів до мотивації праці персоналу і встановлення впливу головних 
мотиваторних факторів  на підвищення якості праці. В даній роботі науковій акцент 
зазначеної проблеми спрямовано на діяльність пов’язану з наданням послуг морським 
торговельним портом. Ніяка портова структура не зможе вижити в конкурентному 
середовищі, якщо вона не має чітко визначених орієнтирів, напрямків, до чого вона прагне, 
показників, яких намагається досягти своєю діяльністю, тобто – цілей [2]. Цілі є вихідною 
точкою планування діяльності порту в процесі контролю і оцінки результатів праці, а також 
лежать в основі побудови організаційних відносин. На цілях базується система 
стимулювання і мотивації, що функціонує в порту.  
         Орієнтація системи стимулів на вирішення пріоритетних стратегічних завдань, 
спрямованих на зміцнення потенціалу підприємства за рахунок додаткових власних і 
залучених інвестиційних ресурсів, пошук нових стратегічних зон господарювання, 
управління професійним розвитком персоналу, залучення у процеси інноваційного 
конкурентоздатного стану морського порту, посилення зовнішньої та внутрішньої гнучкості 
апарату управління означає, що дохід персоналу, який визначає основні цілі діяльності порту 
щодо здійснення послуг для їх досягнення, повинен залежати від ефективності саме цієї 
діяльності [3].  
           У цій науковій роботі з метою підвищення конкурентної спроможності порту 
пропонується ввести в систему управління персоналом новий інструментальний чинник - 
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механізм росту цільової ефективності мотивації персоналу. Схема механізму росту цільової 
ефективності мотивації персоналу показанa на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема механізму росту цільової ефективності мотивації персоналу 
 

Основними компонентами механізму виступають: анкетування керівних працівників і 
фахівців; діагностування трудової активності; оптимізація матеріальних виплат і введення 
персональних нематеріальних винагород. Мотиваційними сторонами механізму виступають 
заробітна плата, премія та особисті нематеріальні винагороди за трудову активність 
працівників. 

Анкетування керівних працівників і фахівців із з'ясуванням їх ставлення до виконання 
завдань і винагород виконується по спеціально запропонованій методиці. Проведене 
опитування більш, як 100 працівників порту дозволило встановити важливі закономірності, 
необхідні для подальшої реалізації мотиваційного механізму: розподіл персоналу за 
отриманими емоціями залежно від видів винагород; залежність задоволеності працівників  
отриманням грошових виплат та негрошових винагород від рівня їхньої заробітної плати; 
персональні аспекти доцільності застосування демотиваційних факторів.  

Оцінка трудової активності, як процедура виявлення ступеня відповідності ділових, 
особистісних якостей працівника, кількісних і якісних результатів його праці певним 
вимогам [4], залежить від методики діагностування. За її результатами можна керувати 
ефективністю роботи персоналом, а саме: стимулювати трудову діяльність і формувати 
мотивацію до праці [5]. 

Діагностування таких показників праці, як ступінь готовності до виконання 
виробничих завдань, самовіддача щоденної праці і трудова активність робиться на другому 
етапі реалізації механізму. З метою диференційованого підходу до оплати праці і 
преміювання в залежності від трудової активності людини керівник структурного підрозділу 
портового підприємства пропонує кожній людині відповісти на 30 питань особистого 
опитувальника «СТА-30», в якому номери тверджень  згруповуються в такій послідовності: 
по два питання за шкалами «Організованість» («О»), «Дієвість» («Д»), «Продуктивність» 
(«П»), «Інноваційність» («І») та «Квалітативність» («К»). Технологія передбачає введення 
відповідей працівника на питання опитувальника через периферійний пристрій комп'ютера, 
при цьому строк надання відповідей обмежується фіксованими проміжком часу. Якщо 
працівник не вкладається в цей термін, то йому автоматично надається повторна спроба. В 
якості цифрового таймера часу використовується електронний секундомір з таймерних 
виходом, який після закінчення заданого тимчасового інтервалу паралельно з візуальною та 
звуковою індикацією формує цифровий сигнал управління. Спеціальна комп'ютерна 
програма, яка запускається при надходженні цього сигналу в процесор, за позитивну 
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відповідь «ТАК» номерами запитань «СТА-30» виставляє 1 бал, за негативну «НІ» - 0 балів, 
а підраховуються суми балів за шкалами згідно з твердженнями, які до них ставляться.  

Оцінки тестування зазначають в кількісних виразах за рівнем готовності до виконання 
роботи, яку отримують з формули 
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де В i - сума балів за 6 відповідей згідно і-шкали.  

Володіючи даними трудової активності людини, керівник структурного підрозділу 
проводить перевірку об'єктивності показників у порівнянні з еталонною шкалою оцінок і 
організовує їх додаткове підтвердження не менш, ніж двома експертами на рівні основного 
та суміжного підрозділів. Кількісні показники трудової активності можуть слугувати 
вагомим підґрунтям для визначення коефіцієнту оцінки матеріального стимулювання праці 
людини (окладу, премії). Таким чином, оцінка трудової активності проводиться за 
показниками всіх 5 шкал і вказує особливості трудової діяльності кожного працівника. Дана 
технологія з процедурами підготовки і проведення тестування, перетворення і зберігання 
показників трудової активності та розрахунку коефіцієнта оцінки рівня матеріального 
стимулювання праці виконується щомісячно у встановлені строки. 

Тестування працівників згідно опитувальника «СТА-30» рекомендується проводити і 
при періодичних професійних атестаціях особового складу порту. За результатами 
проведеного тестування атестаційна комісія приймає рішення про раціональність 
подальшого використання кадрового потенціалу. Так скажімо, при Так = 0.25 приймається 
рішення про відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі. Крім того, 
комісія може рекомендувати роботодавцеві: Так = 0.25-0.5 - зарахувати його до кадрового 
резерву; при  Так = 0.5-0.75 - присвоїти чергову категорію; встановити надбавку до 
заробітної плати; при Так = 0.75-1.0 - збільшити розмір зарплати; організувати стажування на 
більш високу посаду або направити на підвищення кваліфікації з метою просування по 
роботі. При недостатньому рівні трудової активності Так < 0.25 приймається рішення про 
невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі. Крім цих перерахованих 
рішень комісія може рекомендувати роботодавцеві: перевести працівника з його згоди на 
іншу посаду чи роботу, що відповідає його професійному рівню; направити на навчання з 
подальшою (не пізніше ніж через рік) повторною атестацією. Рекомендації комісії з 
відповідним обґрунтуванням, затверджені наказом керівника порту, доводяться до відома 
працівників і в письмовій формі отримують від них підтвердження про ознайомлення з цим 
документом. 

Обробка і аналіз результатів діагностування (рис. 2)  біля 50 працівників порту 
свідчать, що високий або  найвищий рівень (6 або 5 правильних відповідей) шкали 
«Організованість»  притаманний 91% персоналу. За шкалами «Квалітативність», 
«Продуктивність» і «Дієвість» такими показниками володіють 65, 56 та 54% опитаного 
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персоналу відповідно. Найнижчий показник у такому розподілі - 37% відповідає шкалі 
«Інноваційність». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Розподіли працівників за рівнями шкал трудової діяльності 
 

За показниками квалітативності, продуктивності та дієвості персонал здатний ще 
значно підвищити свій потенціал за умови підвищення вимог до рівня власних компетенцій і 
знань та акцентування уваги на поліпшення якості виконуваної роботи.  Однак найбільш 
суттєве підвищення потенціалу можливе для показника інноваційності, що входить в 
коефіцієнт трудової діяльності персоналу, за умови використання у своїй роботі персоналом 
інноваційних розробок. Якщо персонал порту володіє достатньо високим ступенем 
організованості, то менеджменту порту дозволяється організовувати ефективне надання 
специфічних послуг з використанням найбільш раціональних методів роботи, технічних 
засобів.  

Експериментально отримані розподіли працівників трьох вікових категорій щодо їх 
трудової активності працівників за рівнями шкал трудової діяльності, наведені на рис. 3, 
дають чітку експозицію для використання потенціалу персоналу. Встановлено, що висока 
трудова активність (Так > 0.6) притаманна 86% опитаних у віці від 40 до 50 років, 43% 
персоналу у віці до 40 років, 34 % працівників у віці від 50 до 60 років.  

Наведені показники свідчать, що для ефективного управління персоналом порту 
необхідні такі складові мотиваційного механізму, які дозволяли б враховувати вікову 
залежність, причому для працівників у віці від 50 до 60 років в ньому повинен 
передбачуватися досить широкий спектр індивідуальних санкцій і заохочень. 

Розподіли працівників за кількісними значеннями показників діагностики: готовності 
до виконання роботи, самовіддачі щоденної праці і трудової активності (рис. 4) свідчать про 
їх досить високі рівні: для 93% персоналу Рг>0.6; для 85% працівників Спр>0.6; для 48% 
персоналу Так > 0.6. Встановлені залежності показують, що рівень готовності до виконання 
роботи і самовіддача щоденної праці персоналу порту відповідають досить високим 
вимогам.   

Проте трудова активність має широкі можливості для суттєвого підвищення на основі 
доступу персоналу до результатів його оцінки через залучення до самоаналізу трудової 
діяльності і розробки заходів з поліпшення роботи. Детальний аналіз трудової активності 
свідчить, що для ефективної діяльності порту необхідна розробка дієвої системи управління 
людським ресурсом з механізмом росту цільової ефективності мотивації персоналу, яка б 
враховувала як матеріальну мотивацію, так і виявлення та реалізацію нематеріальних 
інтересів працівників. 
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Інноваційний мотиваційний механізм системи управління повинен: 
- ґрунтуватися на мотиваційних факторах, властивих кожній категорії персоналу, та 

забезпечувати максимальний збіг основних домінант економічної поведінки і розроблених в 
порту мотивацій;  

- представляти поєднання матеріальної і нематеріальної складових;  
- встановлювати чітку залежність винагород від показників трудової активності, а 

також справедливість і прозорість запропонованої системи;  
- бути спрямованим для стимулювання персоналу на розвиток інноваційної 

діяльності;  
- забезпечувати безперервність отримання знань, можливість підвищення кваліфікації 

та кар'єрне зростання;  
- включати соціальну мотивацію в нематеріальну винагороду.  

 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вікові розподіли працівників за трудовою активністю 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Розподіли працівників за кількісними значеннями показників діагностики 
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Таким чином, як показують експериментальні дослідження, оцінка трудової 
активності виступає головною компонентою в системі менеджменту персоналу порту і 
виступає як визначальний стимул підвищення ефективності праці. Її використання 
забезпечує визначення вкладу працівників у досягнення цілей розвитку порту, що дозволяє 
отримувати інформацію для прийняття рішень, оптимізує функціонування трудового 
колективу і сприяє виконанню Закону України «Про професійний розвиток працівників». 

Результати оцінки трудової активності створюють умови для індивідуалізації 
винагороди і виконання принципу справедливості. У керівництва порту з'являється 
можливість отримувати персоніфіковану інформацію про хід запланованих трудових 
процесів, розробляти заходи щодо проведення необхідних коригувань, визначати ресурсний 
потенціал перетворень. Технологія та методика оцінки служать базою для системного 
контролю кожного працюючого, вбудовуються в стратегічне планування і тому мають 
вагому значущість і актуальність.  

Дослідження показало, що в мотиваційному процесі досить важливі не тільки 
спонукальні, а й ситуативні фактори, які характеризуються динамічністю і мінливістю. 
Причому рівень мотивації в кожній конкретній ситуації визначається значимістю досягнення 
успіху, вірою в успіх і реальною ймовірністю досягнення успіху. Крім того, мотиваційний 
процес розвивається динамічно у кожного з працівників і залежить від індивідуальності 
характеру. У той же час цей процес може бути диференційованим, оскільки кожен працівник 
вплив одного і того ж фактора мотивації може оцінювати по-своєму.  

У системі менеджменту персоналом порту ефективне мотиваційне середовище 
дозволяє працівникам:  

- формувати почуття власної значущості й адекватно оцінювати свої можливості;  
- розвивати свій професіоналізм, допомагати і сприяти іншим;  
- отримувати можливість кар'єрного зростання;  
- швидко адаптуватися до динаміки змін мотивації;  
- реалізувати можливість досягнення поставлених цілей.  
Трирічне обстеження персоналу дозволило гарантувати створення правил здійснення 

результативної мотивації. Тепер слід вважати, що мотивовані дії особливо ефективні в разі 
визнання персоналом свого внеску в результати роботи. Встановлено, що непередбачувані і 
несподівані заохочення мотивують краще, ніж прогнозовані, і в цих випадках позитивне 
підкріплення результативніше негативного. Заохочення повинно бути невідкладним і 
виражатися в негайному і справедливому реагуванні на дії персоналу.  

Іншим важливим моментом у системі мотивації є раціональність в управлінні 
персоналом порту. Чітке визначення та доведення до відома працівників повного переліку 
службових обов'язків стане вагомою підставою для отримання високих результатів роботи. 
Розглядаючи фактори, що впливають на мотивацію праці в системі життєвого циклу порту, 
слід зауважити, що система мотивації персоналу зобов'язана охоплювати всі виробничі рівні 
і життєвий цикл кожного працівника. Менеджмент порту, який  базує роботу на концепції 
мотиваційного управління, повинен встановлювати оптимальні пропорції методів, способів і 
технологій, реалізація яких призводить до зростання задоволеності працівників від трудової 
діяльності і до підвищення результативності його ініціатив  і творчих здібностей. Серед 
чинників, які змушують персонал діяти та активізувати свій позитив, виділяються 
персоніфіковані та неперсоніфіковані мотиватори. На рис. 5 наведена класифікація факторів 
мотивації, запропонована для морського порту за результатами дослідження.  

Згідно розробленого механізму росту цільової ефективності мотивації персоналу 
персоніфіковані фактори в укрупненому вигляді розглядаються як сукупність грошових і 
негрошових стимулів. Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить 
заробітній платі як основній формі доходу персоналу, що дозволяє досягти оптимального 
рівня добробуту і матеріального становища в житті.  По-перше, високий рівень зарплати (у 
порівнянні з середньоринковим значенням) сприяє зниженню плинності кадрів, а отже 
забезпечує формування стабільного трудового колективу.  
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Моральні – (1); 
Натуральні – (2); 
Патерналістські – (3); 
Виробничо-управлінські – (4); 
Соціально-організаційні – (5). 

Рис. 5.  Класифікація факторів мотивації  
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У разі зменшення плинності персоналу менеджмент порту має можливість скоротити 
витрати на найм і навчання, спрямувавши вивільнені кошти на розвиток виробництва і 
підвищення кваліфікації працівників. Зазначене безсумнівно забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності надання портових послуг. По-друге, диктатура політики високої 
зарплати дає змогу відібрати на ринку праці  найбільш  кваліфікованих,  досвідчених,  
ініціативних,   орієнтованих  на успіх працівників, продуктивність праці яких потенційно 
вища середнього статистичного рівня.  

Як завжди, головним мотиватором є заробітна плата за тарифними ставками і 
окладами, які встановлюються на основі тарифних угод відповідно до складності праці, її 
відповідальності, рівня цін на предмети споживання, ситуації на ринку праці. Призначенням 
доплат є компенсація додаткових витрат праці з об'єктивних відмінностей в умовах і 
складності праці, які практично неможливо поліпшити. Премії використовуються для 
стимулювання добросовісного ставлення до праці, підвищення якості та ефективності 
послуг. Велике значення для порту мають негрошові мотиватори, серед яких виділяються 
моральні, патерналістські та виробничо-управлінські стимули.   

На моральних факторах ґрунтується суспільне визнання працівника, в якому суттєве 
значення має його посада, звання і статус, які визначають можливість персонального 
кар'єрного росту. Даний підхід стимулює особистісний ріст, підвищує самооцінку і 
самореалізацію працівників. Як система додаткових стимулів і виплат за рахунок порту з 
метою закріплення кадрів, пом'якшення напруги і підвищення продуктивності праці, 
істотнього значення мають такі патерналістські фактори, як можливі витрати на навчання чи 
необхідне лікування, досить вагомі для різних вікових категорій персоналу. У виробничо-
управлінських чинниках хороший мотиваторний ефект мають гнучкий режим роботи, 
відгули, додаткові відпустки, а також можливість стажування або підвищення кваліфікації. 
Серед неперсоніфікованих соціально-організаційних факторів мотивації важливі умови праці 
та рівень організації праці, проте бажано наявність на підприємстві соціального пакету і 
високого рівня корпоративної культури персоналу. Проведене дослідження показало 
доцільність застосування адміністративних методів покарання (догана, депреміювання, 
позбавлення відгулів та інші), причому тільки правильний підбір для кожного працівника 
«батога» і «пряника» у відповідності з його особистісними особливостями приносять 
бажаний успіх.  

За результатами експериментів встановлено ефективність використання 
запропонованого мотиваційного механізму, яка може примусово коригуватися за 
результатами об'єктивної оцінки професійної відповідності персоналу. При відпрацюванні 
компоненти діагностування показників якості праці в механізмі росту цільової ефективності 
мотивації персоналу проведене тестування персоналу за п'ятьма шкалами трудової діяльності 
В і : «О», «П», «Д», «І», «К»  з використанням спеціальної комп'ютерної програми 

забезпечило високий рівень оцінки персоналу з готовності до виконання роботи, самовіддачі 
щоденної праці й трудової активності працівників, що є вагомою підставою для висновку 
про надійність використання  механізму та його мотиваторних якостей.  

Для успішного функціонування запропонованого механізму росту цільової 
ефективності мотивації персоналу необхідно виконувати:  

- постановку перед усіма категоріями персоналу чітко сформульованих і досяжних 
цілей по кожній складовій механізму мотивації;  

- створювати як можна більш прозору систему оцінки та оплати праці персоналу;  
- підвищувати відповідальність кожного працівника з наданням права вибору методів 

вирішення поставлених завдань;  
- акцентувати увагу менеджменту на стремління персоналу;  
- аналізувати успішність досягнутих працівниками цілей. 
Позитивний вплив створеного механізму в системі мотивації в порту досягається за 

рахунок:  
-  надання рівних можливостей щодо посадового просування за критерієм  
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результативності праці;  
- узгодження рівня оплати з результатами праці та визнання особистого внеску в 

загальний успіх;  
- створення належних умов для захисту здоров'я, безпеки праці та добробуту всіх 

працівників;  
- підтримування в колективі атмосфери довіри, зацікавленості в реалізації загальної 

мети.  
Взаємозв'язок мотиваторів з конкурентоспроможністю порту стала головним 

лейтмотивом розробки системи управління портом на всіх стадіях життєвого циклу надання 
послуг по основним напрямкам діяльності. В її складі провідною виступає підсистема, що 
регулює процес управління персоналом, в якій працює механізм росту цільової ефективності 
мотивації персоналу порту. Створена концепція структури системи управління морським 
портом (рис. 6) являє собою специфічні положення економіки праці в даній галузі, в яку 
входить комплекс мотиваційних заходів, виконання яких призводить до підвищення 
конкурентної спроможності підприємства. 

 
 

Рис. 6. Система управління конкурентноспроможністю морського порту 
 

На наш погляд, функціонування такої системи необхідно розглядати з аналізу 
внутрішніх факторів, що формують мотивацію працівників до праці [6]. Такими факторами 
ми вважаємо: рівень організації праці в порту, корпоративну культуру та рівень життя 
працівників [7]. Відповідь на питання: задоволення, якого рівня потреб зараз реалізують 
працівники - дозволить визначити основні фактори мотивації в даному порту. Поки розмір 
доходів не забезпечить задоволення первинних потреб членів їх сімей (фізіологічні та 
потреби у безпеці), матеріальна мотивація буде залишатися вагомим фактором. Проведені 
дослідження показали головну причину неефективності діючої системи стимулювання - 
недостатню присутність мотиваторів, наявність зрівнялівки і відсутність механізмів оцінки 
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діяльності працівників. Як зрівнялівка розглядається і однаковий відсоток (розмір) премії 
всім працівникам, який не підкреслює індивідуальний внесок. Позбавлена характеру 
мотивації й сплата працівникові премії без пояснення йому причини винагороди. За 
оцінками портових експертів, раціональна комплексна система мотивації може приносити 
значно більшу віддачу за фінансовими показниками і показниками лояльності персоналу, ніж 
система мотивації, яка не враховує зазначених внутрішніх факторів. 

Встановлений взаємозв'язок стимулювання, мотивації персоналу та 
конкурентоспроможності морського порту виступає головним чинником підвищення якості 
праці. Інтеграція показників трудової діяльності в механізмі росту цільової ефективності 
мотивації праці стала дієвим інструментом у розробленій системі управління економікою 
праці в порту, в якій вирішуються завдання і досягаються цілі, спрямовані на підвищення 
обсягів портових послуг і отримання фінансових успіхів. Ефективність запропонованої 
системи визначається рівнем організації праці, корпоративною культурою, можливістю 
встановлення матеріальних і нематеріальних винагород працівників у відповідності з 
визначеними кількісними показниками якості їх праці, а значить і посиленням конкурентної 
позиції порту. Проведені дослідження механізму росту цільової ефективності мотивації 
персоналу в системі управління морським портом показали істотний вплив на результати 
наданих послуг співвідношення фінансової та негрошової винагород трудової діяльності. 
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Актуальність проблеми передбачення та прогнозування є  на сьогоднішній день 
незаперечною. Розробка  стратегічних документів на найближчі 10-12 років, а саме 
створення стратегії соціально-економічного розвитку підприємства  у комплексі з стратегією 
національної екологічної політики України. Саме тому сталий розвиток є альтернативою 
парадигмі неконтрольованого економічного зростання, яка ігнорує екологічні та  соціальні 
загрози від розвитку. Принципового значення набуває розробка нових концепцій, підходів до 
стратегічного аналізу та управління сталим розвитком. Тому на часі розробка концепції 
стійкого розвитку машинобудівних підприємств, що надасть нової якості цьому сектору, 
суттєво підвищить його конкурентоздатність. 
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Метою даної роботи є розглянути передумови та основні принципи формування 
інноваційного методу оцінки рівня сталого розвитку машинобудівного підприємства , що 
спирається на створення комплексного показника, а також виділення сучасних аспектів 
забезпечення сталого розвитку підприємств машинобудівного комплексу, що становить 
основу високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сталого розвитку в Україні 
займались велика кількість вчених. Вагомий вклад у дослідження сталого розвитку був 
зловлений такими вченими як О. В. Пельмовская, О. М. Алімов, А.І. Даниленко, В.Г. 
Потапенко, О.К. Мосій, Л.Є. Довгань та ін..  

Сталий розвиток – це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби 
нинішнього покоління, не наносячи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для 
задоволення їхніх власних потреб. 

Для досягнення сталого розвитку необхідним є комплексний підхід: екологічна 
безпека (збереження і відновлення природних екосистем, стабілізація та поліпшення якості 
навколишнього середовища, зниження викидів шкідливих речовин і т.д.), економічна 
стабільність (створення соціально й екологічно ефективної економіки, що забезпечує гідний 
рівень життя громадян, зростання конкурентоздатності продукції), соціальне благополуччя 
(збільшення середньої тривалості життя населення, планування родини та раціоналізація 
особистого споживання, поліпшення середовища існування людини, розвиток соціальної 
активності громадян, забезпечення рівних можливостей в одержанні медичної допомоги, 
соціальний захист уразливих груп населення) [5]. 

Відзначимо, що сталий розвиток, крім дотримання вимоги взаємної узгодженості 
нормального і стабільного функціонування соціальної, економічної й екологічної сфер, 
передбачає також наявність внутрішньої збалансованості економічної системи, здатності 
зберігати нею стабільне і рівноважне зростання. 

При формуванні механізму сталого розвитку машинобудівного підприємства, 
необхідно проаналізувати рівень його сталості. Практика показує, що машинобудівна галузь 
України знову зробило шаг назад.  

Згідно Держслужби статистики машинобудівних підприємств України за 2012 рік 
машинобудування  впало на  6%. Причому тенденція до спаду розвинулася з особливою 
силою до кінця року: індекс виробництва у машинобудівній галузі в грудні 2012 р. в 
зіставленні з груднем 2011 р.  склав лише 81,2%  (тобто мінус 19%) [1]. 

Що стосується 2013 року, то загалом він був непростим роком для української 
промисловості, приніс падіння виробництва і  зменшення прибутку. За підсумками 
листопада промислове виробництво в Україні впало на 4,7% порівняно з листопадом 2012 р. 
Темп падіння за весь рік був близьким до цього рівня. Так, зниження обсягів у вересні склало 
5,6% до вересня минулого року, а в жовтні - 4,9%. Скорочення темпів виробництва було 
викликано проблемами як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках у більшості 
українських виробників.  

 Тому можна очікувати, що українська промисловість в 2014 р. збереже  загальні 
проблеми, які були і в попередньому 2013 році . Проте за окремими секторами намічається 
можливість для відновлення, яка буде позитивно впливати на економічне зростання і 
надходження валютної виручки в країну. 

Тенденції розвитку машинобудівного комплексу свідчать про його структурну 
дисбалансованість, невідповідність галузевої структури машинобудування  стратегічним 
пріоритетам сталого розвитку національної економіки. Відзначимо, що машинобудування як 
структуроутворююча основа гармонізації економіки має сприяти запровадженню засад 
збалансованого соціально-еколого-економічного розвитку в країні. 

Машинобудівні підприємства в своїй діяльності стикаються з низкою проблем, які 
можна згрупувати за економічними, соціальними та екологічними ознаками. Та треба 
відзначити, що крім дотримання узгодженості нормального і стабільного функціонування 
цих трьох сфер, економічний розвиток передбачає також наявність внутрішньої 
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збалансованості економічної системи, здатності зберігати нею стабільне і рівноважне 
зростання [3]. Саме тому виділимо фактори, які найбільш впливають на сталий розвиток 
машинобудівник підприємств  (табл. 1-4). 

Таблиця 1. Економічні  фактори впливу  на сталий розвиток 
прямі фактори опосередковані фактори 

  
 наявність ринків збуту  темпи зростання реального ВВП 
 розвиненість внутрішнього ринку країни  рівень тінізації економіки 

 інвестиційна  активність підприємства 
 інвестиційний фон в основний капітал 

промислової  галузі 
 витратність виробництва  структура власності 
 ціноутворення на продукцію 

машинобудівного підприємства   
 контроль за рівнем та якістю проектів з 

капітальними вкладеннями економіки  
 темпи зростання купівельної спроможності 

внутрішнього ринку 
 міжнародний розподіл праці 

 система оподаткування  міжгалузева інтеграція 
 

Таблиця 2. Екологічні фактори впливу  на сталий розвиток 
прямі фактори опосередковані фактори 

  
 витрати підприємства  на екологію  державна політика  природокористування  
 використання екологобезпечних, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій 
 природоохоронне законодавство 

 раціональне природокористування та 
охорона праці 

 міжнародне співробітництво у питаннях 
ресурсно-екологічних проблем 

 вимоги ресурсно-екологічної безпеки 
 регіональні схеми сталого й 

екологобезпечного розвитку 

Таблиця 3. Соціальні фактори впливу  на сталий розвиток 
прямі фактори опосередковані фактори 

  

 умови праці  трудове законодавство 

 вимоги до кваліфікації працівників  демографічна ситуація в країні 

 система оплати праці  соціальна політика держави 

 рівень захворюваності  
 продуктивність праці 

 державна інвестиційна політика у сфері 
охорони здоров’я  

Таблиця 4. Виробничо-технічні фактори впливу  на сталий розвиток 
прямі фактори опосередковані фактори 

  

 створення повністю автоматизованих дільниць, 
виробництв, підприємств  

 ступінь фондомісткості промислового виробництва 
 ступінь матеріаломісткості промислового 

виробництва 
 ступінь завантаженості виробничих потужностей  рівень технічного оновлення промисловості країни 

 концентрація виробництва 
 ступінь сировинної спрямованості промислового 

виробництва 

 темпи оновлення номенклатури продукції та 
розширення її асортименту 

 перетворення науки в безпосередню продуктивну 
силу суспільства, яка сприяє інтеграції наукових 
результатів у виробництво 

 освоєння принципово нових видів машин, 
устаткування, приладів, створення техніки, що має 
міжгалузевий характер 

 природоохоронні, екологобезпечні й 
ресурсозберігаючі напрями науково-технічного 
прогресу  

 рівень зношеності основних виробничих засобів 
 кількість спеціалістів, які виконують науково-

технічні роботи, у загальній чисельності зайнятих в 
економіці 

 упровадження автоматизованих  систем 
управління виробництвом 

 обсяги витрат нам виконання наукових та науково-
технічних робіт власними силами організацій 
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Бачимо, що необхідною передумовою сталого розвитку підприємств є забезпечення 
структурної гармонізації економічної, соціальної та екологічної складових сталого розвитку.   

Останнім часом намітилась тенденція, яка полягає в тому, що у будь-якого 
машинобудівного підприємства виникає необхідність адаптації до що швидко змінюваного 
середовища. Рішення даної проблеми неможливе без формування механізму сталого 
розвитку підприємства, що дозволяє забезпечувати безкризове, стабільне його 
функціонування. Реалізація поставлених завдань безпосередньо пов’язана з забезпеченням 
сталого розвитку машинобудівних підприємств на основі випереджаючого зростання темпів 
виробництва продукції в контексті підвищення рівня та якості життя персоналу, споживачів, 
зацікавлених осіб, за умов забезпечення екологічної безпеки на мікро- та макроекономічних 
рівнях.  

При формуванні механізму сталого розвитку машинобудівельного підприємства, 
необхідно проаналізувати рівень його сталості. Практика показує, що сучасне 
машинобудівельне підприємство довгий час може бути сталим, але яке, на жаль, не 
розвивається. Для оцінки сталості машинобудівельного підприємства нами за основу був 
прийнятий метод колективу авторів Бухонова С.М., Дорошенко Ю.О., Бендерської О.Б., суть 
якого полягає в розрахунку комплексної оцінки, що складається з системи показників, 
односпрямованих і різноспрямованих [5]. 

Задля формування комплексного показника, розіб’ємо наші дії на шість етапів:  

 
Рис.1 Етапи формування комплексного показника сталого розвитку машинобудівного 

підприємства 
 
На першому етапі ми виділили підсистеми аналізує мого підприємства.  Будь-яке 

машинобудівне підприємство являє собою важку багаторівневу систему. У якості відносно 
самостійних функціональних підсистем виділимо: економічну, фінансову,  виробничо-
технологічну, соціальну та екологічну (показники наведено нижче  у таблицях 5-9). 

Для визначення сталості машинобудівного підприємства необхідно задати 
мінімальний та максимальний рівні по всіх вхідних у комплексну оцінку показників.  Для 
визначення сталого розвитку машинобудівного підприємства доцільно використовувати у 
якості еталонного значення, показники основного  конкурента або середнє галузевий 
показник у регіоні.  

Визначивши максимальний та мінімальний рівень для нашого машинобудівного 
підприємства ми і будемо в змозі розрахувати  комплексний показник.  
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Таблиця 5 
Фінансова сталість машинобудівного підприємства (Уф) 

Показники Розрахункова формула Умовні позначення 

Коефіцієнт автономії (Кавтоном) 
Кавтономіі=  

Кс- власний капітал, 
Б-валюта баланса 

Коефіцієнт поточної ліквідності 
(Kпл) Kпл =  

 

ОА -Оборотні активи, 
ПЗ - Поточні зобов'язання 

Коефіцієнт фінансової стійкості 
(Кфу) Кфу=  

КО-краткосрочні зобовязання 

Коефіцієнт забезпеченості власними 
ресурсами (Косс) Косс=  

ВА-необоротні активи 

Коефіцієнт рентабельності активів 
(Кра) Кра=  

ЧП – сума чистого прибутку; 
А – середня вартість усіх 

використовуваних активів за 
той же період 

Коефіцієнт рентабельності 
продукції (Крп) Крп=  

ЧП – сума чистого прибутку; 
Чвр-чиста виручка від 
реалізації продукції 

Таблиця 6 
Виробничо-технологічна сталість машинобудівного підприємства (Ув) 

Показники Розрахункова формула Умовні позначення 

Коефіцієнт придатності 
обладнання  (К пд. обл) К пд. обл =

п

ОзсОн /.
1  

Он.с. - кількість обладнання в віці 
до нормативного строку служби; 

Оз- загальна кількість; 
п- число видів обладнання. 

Коефіцієнт технічної новини 
(Кт.н.поч) 

Кт.н.поч =
п

Оз /010
1  

О10-кількість обладнання у віці до 
10 років; 

Оз - загальна кількість обладнання; 
п - число видів обладнання. 

Коефіцієнт оновлення 
обладнання (Кон поч) Кон поч=  

ОЗв- вартість введення засобів за 
звітній період; 

ОЗз-загальна вартість на кінець 
періоду. 

Коефіцієнт модернізації (Км поч) 
  Км поч=  

Ом- кількість модерн. облад. 
Оз- загальна кількість 

Коефіцієнт інноваційності 
виробничих технологій (Кін) Кін=  

Кіт-кількість інноваційних 
виробничих технологій , 
Квт-кількість виробничих 

технологій 

Коефіцієнт приросту основних 
виробничих засобів (Кп) Кп=  

ОФпр - вартість приросту основних 
фондів;  

ОФп вартість осн. фондів на 
початок періоду 

Фондовіддача(Фв) 
Фв=  

Ф- загальна вартість основних 
фондів, 

Д-сума доходів від реалізації 
продукції 

Фондоозброєність праці (Фо) 
Ч

Ф
Фо   

Ч- середньооблікова чисельність 
виробн.. пер., 

Ф- загальна вартість ОФ 
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Таблиця 7. Економічна сталість машинобудівного підприємства (Уе) 
Показники Розрахункова формула Умовні позначення 

Прибуток (Пр) Пр=Д-Р 
Д- дохід, 
Р- витрати 

Рентабельність основних 
коштів (ROFA)  

 
ЧП- чистий прибуток 

Собівартість продукції (Сб) Сб=ЗТпер+ЗТпос 
ЗТпер- витрати постійні, 
ЗТпос- витрати змінні 

Ціна готової продукції (Ц) Ц=С*(1+р/100) 
С-собівартість продукції, 
р- рентабельність продукції 

 

Таблиця 8. Соціальна сталість машинобудівного підприємства (Ус) 
Показники Розрахункова формула Умовні позначення 

Коефіцієнт  сталості складу 
персоналу (Кст) Кст=  *100% 

Сспис-загальна кількість,  
Кзвіл-кількість звільнених, 
Ксер.сп-середнєсписочна 

чисельність 

Коефіцієнт співвідношення 
середньої заробітної плати у 
галузі машинобудування (КЗП) 

 

КЗП=  

 –середньомісячна 
заробітна плата одного робітника, 

-
середньомісячна заробітна плата 

одного робітника в галузі 
машинобудування 

Доля працівників з вищою 
освітою (Дв.о) Дв.о.=  

К в.о - кількість працівників в 
вищ. освітою, 

К заг. –загальна кількість  

Доля  працівників, що пройшли 
на підприємстві підвищення 

кваліфікації (Дпід.кв) Дпід.кв.=  

Кквал.- кількість працівників, що 
пройшли на підприємстві 
підвищення кваліфікації, 

К-ть заг. –загальна кількість   

Коефіцієнт капіталізації 
об’єктів соціальної 
інфраструктури (Кк) Кк=  

Рв- ринкова вартість об’єктів 
соціальної інфр., 

Бв- балансова вартість об’єктів 
соц..інфрастрт. 

Коефіцієнт трудомісткості 
виробництва (Кт) Кт=  

Впр-витрати на опл. праці 
Сс- повна собівартість  

Таблиця 9. Екологічна сталість машинобудівного підприємства (Уек) 
Показники Розрахункова формула Умовні позначення 

Коефіцієнт енергомісткості 
виробництва (Ке) Ке=  

Ве-витрати на різні види енергії, 
Сс-повна собівартість продукції 

підприємства 

Коефіцієнт матеріаломісткості 
виробництва (Км) Км=  

Вм- витрати на матеріали , 
Сс- повна собівартість продукції 

підприємства 

Критерій загрози (К),що показує 
залежність маси та видовий 
склад забруднюючих речовин 

аі
п

ПДКі

Мі
К  










1
 

Мі-маса викидів, 
ПДКі-середньодобова гранично 

допустима концентрація 
забруднюючих речовин, 
п-кількість забруднюючих 

речовин, 
аі-безмірна константа  

Витрати підприємства на 
екологію 

В=В1+В2 

В1-витрати  на попередження 
негативного впливу забрудненого 

середовища, 
 В2 - витрати, що викликаються 
дією забрудненого середовища. 
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На третьому етапі показники нормуються відносно мінімального та максимального 
значення наступним чином:  

   ,                  (1) 

де  задано таким чином, що їх значення при будь-яких значеннях Афj варується у 

межах від 0 до 1 (0≤  ≤1)≤ ≤1) причому:   

=0; якщо   Афj=Aminj;                     =1; якщо   Афj=Amaxj; 
Aminj-мінімальне  значення j-го показника;         
Amaxj- максимальне значення j-го показника;        
Афj- фактичне значення значення j-го показника (Aminj≤ Афj ≤ Amaxj);     
j=1,m       m-кількість показників 
Підкреслимо, що пронормовані значення дозволять оцінити рівень кожного показника 

оцінки сталості, окремо найкраще та найгірше їх значення. Що в свою чергу дозволить 
визначити фактори та причини, які погано впливають на сталий розвиток машинобудівного 
підприємства та сформулювати управлінські рішення, що допоможуть у вирішенні даної 
проблеми.  

Комплексна оцінка розраховується за формулою: 
 

  ,                   (2) 
Величина комплексної оцінки варується у межі від  0 до 100 (0<КО<100) , причому 

більш високі показники  відображають високий рівень сталості. Комплексна оцінка дорівнює 
100, якщо виконуються усі умови сталості, та дорівнює 0,якщо не одно з умов не 
виконується. 

Пропонуємо аналізувати період не менш ніж за три роки. За більш короткий період 
часу ми не зможемо оцінити динаміку показників. І тільки у разі стабільного росту 
показників можна буде говорити про сталий розвиток машинобудівного підприємства.  

На четвертому етапі після находження комплексного показника за конкретний період 
необхідно порівняти його з комплексним показником сталого розвитку у попередньому 
періоді:  

 

KOспt KOсп+1,                                                         (3) 
 

де  KOспt – комплексний показник сталого розвитку  за попередній період, KOсп+1 – 
комплексний показник сталого розвитку за поточний період. 

Необхідно також  порівняти комплексну оцінку різних періодів з середньогалузевою 
максимальною комплексною оцінкою по регіону. В загальному виді розвиток 
машинобудівного підприємства у часі з урахуванням основних видів діяльності можна 
порівняти наступним чином: 

 

КОср.галуз.max KOcпt,                                                 (4) 
 

де  КОср.галуз.max – середньогалузева максимальна комплексна оцінка сталості 
машинобудівного підприємства;  

KOcпt – комплексна оцінка машинобудівного підприємства за попередній період.   
Ця комплексна характеристика відображає не тільки результат діяльності об’єкта, а і 

можливості його розвитку у конкретний період часу.   Таким чином,  зважаючи на вибрані 
показники, визначимо нормативне співвідношення, яке буде відображувати умови сталого 
розвитку машинобудівного підприємства.  

 
КОср.галуз max.  KOcпt KOcпt+1,                               (5) 
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де КОср.галуз max- середньогалузева максимальна оцінка сталого розвитку, KOспt – 
комплексний показник сталого розвитку  за попередній період, KOсп+1 – комплексний 
показник сталого розвитку за поточний період. 

На п’ятому етапі будується шкала сталого розвитку машинобудівного підприємства 
відносно показників самого підприємства у різні періоди часу, у якості min  та max візьмемо  
комплексний показник середньогалузевого підприємства даного регіону (рис.2). 

Мінімальний та максимальні рівні на даному рисунку 2 показують рівень на шкалі. 
Сталим або нормальним машинобудівне підприємство може вважатися, якщо комплексний 
показник варується у межах мінімуму або максимуму. 

Несталим підприємство буде вважатись коли комплексний показник не доходить до 
мінімального рівня комплексного показника. Підприємство буде в стані сталого розвитку, 
коли інтегральний показник машинобудівного підприємства буде більше максимального 
рівня показника та має тенденцію росту відносно свого показника за попередній період.  

 

 
Рис. 2. Шкала сталого розвитку машинобудівного підприємства 

Таблиця 10 
Характеристика області комплексного показника сталого розвитку машинобудівного 

підприємства 
НАЗВА  ОПИС СИТУАЦІЇ 

Зона 
несталості 

Значення комплексного показника відхиляється від норми у від’ємну сторону. При цьому 
присутні признаки незворотного спаду виробництва та часткової втрати потенціалу в 
наслідок втрати виробничих потужностей, скорочення кадрового потенціалу. 

Зона сталості 

Значення комплексного показника сталого розвитку варується у межах цієї зони, 
показники сталості якщо і змінюють своє значення, то не суттєво, тому це не 
відображується на комплексному показнику. У цілому підприємство функціонує у 
звичному режимі. 

Зона сталого 
розвитку 

Знаходиться на межі максимуму або вище, крім того бачимо збільшення основних фондів, 
кадрів, оновлення техніко-технологічної бази, використання інноваційних методів 
управління та планування, збільшення ринків збуту, якості та асортименту продукції.  

 

На шостому етапі стає можливим оцінити сталий розвиток машинобудівного 
підприємства, виділивши три області, характеристика яких приведено у рисунку 3, а також 
наведено рекомендаційні заходи, які допоможуть досягнути сталого розвитку на 
підприємстві.  

Зазначимо, що сутність концепції управління сталим розвитком підприємства - це ідея 
необхідності врахування взаємозв'язку та взаємовпливу локальних складових стійкого 
розвитку, а також зовнішнього та внутрішнього середовища при обґрунтуванні стратегічних 
цілей підприємства з метою забезпечення гармонійного розвитку всього підприємства. 
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Стратегічною метою управління сталим розвитком підприємства є довгострокове 
управління його розвитком із позитивним максимально можливим результатом. 

Водночас пріоритетною оперативною метою управління сталим розвитком 
підприємства виступає поглиблення теоретико-методичних положень та вдосконалення 
практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективного управління сталим розвитком 
його локальних елементів, а також обґрунтування стратегічних напрямів їх розвитку. 

На думку експертів ООН, екологічні та громадські основи сталого розвитку мають 
бути зрівняні на правах з економічними. Досвід країн ЄС свідчить, що реалізація державної 
політики сталого розвитку потребує координації зусиль не тільки органів виконавчої влади, а 
й громадських організацій, «зеленого» бізнесу, експертного середовища та засобів масової 
інформації. Однією з причин неефективності державної політики сталого розвитку в Україні 
є традиційне для пострадянських країн домінування індустріального ресурсокористування за 
умов природоохоронного нормативно-регулюючого підходу[6]. 

Умови Угоди про політичну асоціацію України та ЄС передбачають впровадження 
сталого економічного розвитку та механізмів «зеленої» економіки, що відповідає принципам 
реалізації стратегії сталого розвитку, прийнятій на саміті ООН «Ріо+20». Процес екологізації 
економіки має два виміри - екологічна модернізація економіки та формування нових 
«зелених галузей» економіки. 
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 ГЛАВА 4.19. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ  РІВНЯ 
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Спроможність ефективного функціонування організації при сучасному динамізмі 
зовнішнього середовища, невизначеності соціально-економічних процесів здебільшого 
залежить від відповідності інноваційної поведінки управлінських кадрів вимогам стратегії 
розвитку організації. У той же час практика менеджменту персоналу не завжди встигає за 
указаними змінами  

Незважаючи на широту й різнобічність розгляду проблем управління персоналом, як і 
раніше залишається безліч невирішених питань, що вимагають серйозної уваги як з 
теоретичної, так і із практичної сторін.   Продовжує залишатися дискусійним цілий ряд 
теоретико-методологічних і прикладних проблем, у тому числі тих, що стосуються 
забезпечення відповідності персоналу сучасних організацій вимогам інноваційного розвитку. 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mobnid.pdf�
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Відтак, існує визначена потреба у більш чіткому визначенні   належних дій щодо практичної 
реалізації завдання оцінки рівня інноваційності управління персоналом на мікрорівні.        

Теоретичні дослідження із проблем вивчення інноваційності кадрового менеджменту, 
проведені багатьма вітчизняними й закордонними вченими, у їхньому числі: А.Р. Алавердов, 
Н.І. Архипова, А.В. Александров, С.В.Бєляєва, М.Д.Виноградський, Воробйов Г.Г., Дятлов 
В.А., А.Я.Кибанов, Г.А. Ковальова, В.М.Колпаков, В.А.Дмитренко, А.Є. Котляр, Кульба 
В.В., М.І. Магура, В.П. Мазирін, А.Н. Неверовская, Ю.Г.Одегов, А.В. Омарів,  В.М.Петюх, 
Л.Н. Пономарів, Г.Х. Попов, В.А.Савченко, Н. М. Рак, В.А. Розанова, Травін В.В., В.П. 
Чичканов, Шекшня С.В., A.M. Яновський, К. Боумен Дж. Іванцевич, С. Лизер, М. Мескон, Й. 
Ниссинен, К. О'дейл, С. О'доннел, Т. Пітерс, Т. Сааті, С.Д. Синк, Н. Тичи, Р.Уотермен, Ф. 
Хедоурі, X. Хекхаузен, підготували наукову базу для розробки методів оцінювання 
інноваційного управління персоналом. 

Очевидно, що реальна практика вимагає використання як можна більшого числа 
ефективних інструментів щодо визначення спроможності керівного складу організацій 
використовувати в управлінні персоналом інноваційні підходи. Тому додаткова гіпотеза 
використання сучасних методів і технологій, що забезпечують найбільш якісне вивчення 
індивідуально-психологічних особливостей і професійних здібностей менеджерів, з метою 
збільшення рівня інноваційності управління персоналом, продиктованими особливостями 
діяльності підприємства, дозволить розширити набір інструментарію для підвищення 
конкурентоспроможності  вітчизняних підприємств. Відтак, виникає необхідність у розробці 
механізмів та інструментарію оцінювання рівня інноваційності кадрового менеджменту.  

 У зв'язку з викладеним метою даного дослідження   є визначення сучасних, найбільш 
ефективних підходів і методів оцінювання інноваційності кадрового менеджменту.  

Відповідно до теорії Е. Пенроуз саме людські ресурси контролюють межі росту фірми 
[1, с.28]. Таким чином, сучасний підхід до інноваційного управління персоналом в 
організаціях орієнтується на визнання співробітників як капіталу, від якого у визначальній 
мері залежить цінність фірми [2, с.17]. Тому нагальною стає необхідність пошуку нових 
шляхів і способів управління персоналом з метою забезпечення ефективного й інноваційного 
розвитку суб'єктів економічної діяльності. 

Аналіз матеріалів обстежень низки підприємств м. Одеси свідчить про наявність 
конкретних тенденцій в оцінці систем розвитку людських ресурсів. Водночас, треба 
зауважити, що критерії оцінки системи розвитку людських ресурсів постійно змінюються в 
залежності від економічної ситуації в країні, в регіоні; безпосередньо залежать від специфіки 
господарюючого суб’єкту, стану його внутрішнього та зовнішнього середовища. Існує також 
велика кількість суб’єктивних переваг осіб, які приймають кадрові рішення. Тобто, оцінка 
стану системи розвитку людських ресурсів та його прогнозування на перспективу 
відчувають на собі вплив факторів різноманітної природи, до того ж, як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру. 

В основі вирішення проблеми, на наш погляд, лежить розробка типової методики із 
використанням сучасного математичного апарату досліджень, тобто потрібно використання 
особливо гнучких методів, які б дозволяли проводити багатофакторний аналіз в умовах 
постійної зміни складу факторів та критеріїв оцінки. Отже, система оцінювання має 
пристосовуватися до конкретної специфіки функціонування будь якого об’єкту дослідження. 

Необхідно зазначити, що попередній розгляд особливостей розвитку людських 
ресурсів в сучасних умовах доводить приналежність задач, що вирішуються в руслі 
наведеної проблеми, до розряду неформалізованих, працюючих з неточними знаннями. 

В загальному вигляді джерела неточності та види неточних знань достатньо визначені у 
спеціальній літературі [3, 4]. Згідно вказаних робіт до джерел, як правило, відносять неповноту та 
недостовірність інформації; неточність концепцій, що притаманні людині; різні думки експертів та 
перенос висновків за аналогією. Фактично, неточні знання – поняття комплексне, що містить в собі 
як невизначеність, так і нечіткість. Згідно з цим визначають чотири види неточних знань: 

1. Неточність виникає із-за розмитих границь поняття. 
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2. Невизначеність обумовлюється відсутністю абсолютної впевненості у конкретній 
інформації (в її цінності). В цьому випадку ступінь упевненості в інформації визначається за 
допомогою так званих коефіцієнтів упевненості. 

3. В ряді ситуацій невизначеність та нечіткість можуть з’являтися одночасно. 
4. У окремих випадках невизначеність також може бути нечіткою. 
Таким чином, розв’язання проблеми на рівні рішення неформалізованих задач потребує 

спеціального математичного апарату, спроможного обробляти неточні знання. Одним з найбільш 
ефективних сучасних підходів, який дозволяє враховувати як невизначеність, так і нечіткість в 
процесі розробки та реалізації управлінських рішень, є апарат нечіткої математики.  

Задачу прийняття рішень в галузі оцінки системи розвитку людських ресурсів в 
нечітких умовах у формалізованому вигляді можна охарактеризувати наступним кортежем. 

, , , , , ,sA X C f D TP ,              (1) 

де A – множина альтернатив; 
X – множина ісходів альтернатив;  
С – векторний критерій оцінки ісходів; 
f − відображення множини X у множину векторних оцінок; 
Ps − структура переваг особи, яка приймає рішення (ОПР); 
D – правило або алгоритм, який дозволяє проводити потрібну дію T над множиною 

альтернатив A. 
Таким чином, X, K, f, Ps, D складають середовище та систему переваг ОПР, яка 

характеризується сукупністю множин критеріїв, альтернатив, ісходів з відносинами переваг. 
У нечіткому середовищі нечітко (у вигляді нечітких відносин та понять) можуть бути 

визначені всі елементи кортежу. Інакше, експертні оцінки альтернативних варіантів за 
критеріями можуть бути представлені як нечіткі множини, що визначені за допомогою 
функцій приналежності. 

У якості математичного апарату аналізу системи кадрового менеджменту, прийнятої 
на підприємстві, що пропонується, використані методи нечіткої математики. Рівень ступеня 
інноваційності системи менеджменту визначається за допомогою двох методів, які за 
алгоритмічною спрямованістю дають протилежні результати: 

 Метод максимінної згортки, якій реалізує песимістичний підхід, ігноруючи 
позитиви досліджуваних ситуацій. 

 Метод адитивної згортки, якій реалізує оптимістичний підхід, враховуючи рівноправно 
як низькі, так і високі критеріальні оцінки ситуацій. 

Отримуючи протилежні оцінки (оптимістичну та песимістичну) рівня інноваційності 
системи кадрового менеджменту на підприємстві, особа, яка приймає рішення, може більш 
реально оцінити перспективи і прийняти найбільш ефективне (з точки зору поточного стану 
підприємства) управлінське зусилля. 

Позитивним з точки зору залучення саме наведеного математичного апарату для 
дослідження проблеми є наступне: 

 В якості факторів використовуються як кількісні, так і якісні показники. 
 В наведених методах не має конкретних обмежень на число використаних 

факторів (показників). 
 Не існує жорстких обмежень на число досліджуваних альтернатив, а також 

критеріїв оцінки. 
          При застосуванні методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі 
адитивної згортки вхідна інформація нечітка, експертні переваги представлені за 
допомогою нечітких чисел. При цьому використані функції приналежності трикутного виду 
для представлення нечітких оцінок альтернатив і коефіцієнтів відносної важливості 
критеріїв. 
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В якості альтернатив виступають оцінки ступеня ефективності системи кадрового 
менеджменту на підприємстві, тобто оцінки рівня інноваційності діючої системи 
менеджменту персоналу. 

В моделі визначені наступні альтернативи [5]: 
1. Альтернатива а1 – високий рівень інноваційного менеджменту персоналу. 

Організаційна культура, яка склалася на підприємстві, позитивно впливає на розвиток 
організації, досягнення максимальних результатів її функціонування. Управлінський склад 
підприємства відрізняється високим професійним рівнем, активністю у пошуку найбільш 
ефективних шляхів реалізації обраної стратегії. Управлінці ознайомлені та підтримують 
місію організації, легко сприймають нові ідеї, здатні до рішення нових, нестандартних задач. 
Наявні високі особистісні та лідерські якості, здатність піти на оправданий ризик. 
Максимально гнучка система мотивації праці персоналу. Середній вік управлінців – молодь 
та середній вік. Інформаційна прозорість середовища у підприємстві – висока. 

2. Альтернатива а2 – помірно високий рівень інноваційного менеджменту персоналу. 
Загалом організаційна культура відповідає вимогам до реалізації місії фірми. Однак, керівництво 
підприємства не завжди швидко орієнтується у проблемах, викликаних ринковими змінами. 
Управлінці здатні піти на ризик, але не завжди можуть об’єктивно оцінити його доцільність. 
Професійний рівень управлінців достатньо високий, але вони не завжди здатні до сприйняття 
нових ідей. Наявні достатньо високі особистісні та лідерські якості. Система мотивації праці 
персоналу загалом орієнтована на сучасні зміни, але враховує їх не завжди своєчасно. 
Управлінці переважно середнього віку. Інформаційна прозорість середовища у підприємстві – 
достатньо висока. 

3. Альтернатива а3 – задовільний рівень інноваційного менеджменту персоналу. 
Організаційна культура підприємства знаходиться на задовільному рівні, тобто лише частково 
стимулює його розвиток. Управлінці загалом усвідомлюють цілі та місію організації, але не 
завжди сприяють їх досягненню за об’єктивними або суб’єктивними причинами. Професійний 
рівень управлінців неоднорідний. Управлінцям не вистачає комплексності мислення. 
Особистісні та лідерські якості загалом на достатньому рівні. Управлінці майже не здатні піти на 
ризик. Нові ідеї сприймаються, але не завжди вистачає вміння до їх адекватної реалізації. 
Система стимулювання персоналу орієнтована на вартість бізнесу та орієнтована вдало. Вікова 
структура персоналу неоднорідна. Тому  ефективна система підвищення кваліфікації персоналу 
(зважаючи на молодий вік частини управлінців) має сенс. У системи мотивації персоналу 
організації є певні перспективи. Інформаційна прозорість середовища у підприємстві – частково 
задовольняє інформаційним потребам щодо прийняття управлінських рішень. 

4. Альтернатива 4a  – незадовільний (низький) рівень інноваційного менеджменту 

персоналу. Негативний вплив існуючої організаційної культури на результати функціонування 
підприємства. Сильний вплив демотиваційних чинників інноваційного розвитку. Управлінці 
слабо усвідомлюють цілі та місію організації. Професійний рівень управлінців неоднорідний, 
близький к незадовільному. Особистісні та лідерські якості дуже середні. Управлінці всіляко 
уникають будь-якого ризику. Нові ідеї взагалі не сприймаються. Система стимулювання 
персоналу традиційна та неефективна. Підвищення кваліфікації майже не приносить результатів. 
Загалом система мотивації персоналу знаходиться на низькому рівні. Вікова структура 
персоналу неоднорідна. Інформаційна прозорість середовища підприємства явно недостатня для 
прийняття ефективних управлінських рішень. 

Для оцінки альтернатив використовуються наступні критерії: 

1C  – ступінь усвідомлення місії та цілей розвитку організації. 

2C  – рівень представлення цілей інновацій. 

C3 – наявність реального плану інноваційних перетворень. 
C4 – відповідність клімату в колективі впровадженню інновацій. 
С5 – загальна оцінка професійного рівня управлінців підприємства. 
С6 – оцінка комплексності мислення, рівня сприйняття нових ідей.  
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С7 – оцінка спроможності піти на ризик задля досягнення цілей. 
С8 – оцінка рівня мотивації інноваційної поведінки менеджерів. 
С9 – загальна оцінка особистісних якостей. 
С10 – загальна оцінка лідерського потенціалу. 
С11 – оцінка загального рівня корпоративної культури. 
С12 – ступінь інформаційної підтримки управлінських рішень. 
С13 – оцінка середнього віку управлінського персоналу. 
Оцінка відносної важливості критеріїв здійснюється за допомогою лінгвістичної 

змінної  
W = {Дуже важливий; Важливий; Менш важливий}. 
Значення термів множині задані нечіткими числами, які мають трикутний вигляд 

функції приналежності (рис. 10). Критерії отримали наступні лінгвістичні оцінки відносної 
важливості: W= {

1CW  = Важливий; 
2CW  = Дуже важливий; 

3CW  = Дуже важливий; 
4CW  = 

Важливий; 
5CW  = Дуже важливий; 

6CW  = Дуже важливий; 
7CW  = Менш важливий; 

8CW  = 

Дуже важливий; 
9CW  = Важливий; 

10CW  = Важливий; 
11CW  = Дуже важливий; 

12CW  = Дуже 

важливий; 
13CW  = менш важливий } 

Наведені або інші значення критеріїв обумовлені пріоритетами конкретних об’єктів 
дослідження і можуть бути завжди змінені в залежності від конкретних обставин. Для оцінки 
ступеня відповідності альтернатив обраним критеріям використовується лінгвістична змінна 
R. R = «Ступінь відповідності» = {Високий; Низький; Середній; Не встановлений} 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1. Функції приналежності коефіцієнтів важливості 
 

Використовується трикутний розподіл функції приналежності R. Згідно з ним функції 
приналежності термів мають наступний вигляд:     

Високий = {0.0/0.6; 1.0/0.8; 0.0/1.0};  
Середній = {0.0/0.4; 1.0/0.6; 0.0/0.8}; 
Не встановлений = {0.0/0.2; 1.0/0.4; 0.0/0.6}; 
Низький = {0.0/0.0; 1.0/0.2; 0.0/0.4}; 
Функції приналежності в графічному вигляді наведені на рис. 2. 

 

1 

0 

3 2 1

Менш 
важливий Важливий Дуже 

важливий 
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Таблиця 1 
Альтернативи оцінки рівня інноваційності кадрового менеджменту на підприємстві з точки зору обраних критеріїв 

Оцінка  альтернатив Нормативні значення ступеня відповідності  
Критерії 

 a1 a2  a3  a4  Висока Середня Низька 
Не 

встановлена 

C1 Високий Високий Високий Низький 0,71 - 1 0,5-0,7 0,1-0,49 0-0,09 

C2  Високий Високий Середній Низький 0,81-1 0,51-0,8 0,1-0,5 0-0,09 

C3  Високий Середній Середній Низький 0,81-1 0,51-0,8 0,1-0,5 0-0,09 

C4  Високий Високий Середній Низький 0,75 - 1 0,5-0,74 0,1-0,49 0-0,09 

C5  Високий Високий Середній Низький 0,8-1 0,5-0,79 0,1-0,49 0-0,9 

C6  Високий Середній Середній Низький 0,81-1 0,51-0,8 0,1-0,5 0-0,09 

C7  Високий Середній Низький Низький 0,61-1 0,41-0,6 0,1-0,4 0-0,09 

C8  Високий Середній Середній Низький 0,8-1 0,61-0,79 0,1-0,6 0-0,09 

C9  Високий Високий Середній Низький 0,75 - 1 0,5-0,74 0,1-0,49 0-0,09 

C10  Високий Високий Середній Низький 0,75 - 1 0,5-0,74 0,1-0,49 0-0,09 

C11
 Високий Високий Середній Низький 0,8 - 1 0,51-0,79 0,1-0,5 0-0,09 

C12
 Високий Високий Середній Низький 0,8-1 0,51-0,79 0,1-0,5 0-0,09 

C13
 Середній Середній Середній Середній 

0,76 – 1  
(переважно молоді) 

0,41-0,75 
(середній вік)

0,1-0,4  
(Середній і вище) 

0-0,09 
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Рис.2. Функції приналежності критеріальних оцінок 
 
Оцінки досліджуваних альтернатив зведені у табл. 1. 
Відповідно до того, що сутність методу складається з упорядкування деяких m 

альтернатив (у нашому випадку – 4 альтернативи) по n критеріях (13 критеріїв у 
розглянутому випадку), необхідно обчислити зважені оцінки альтернатив. 

Зважена оцінка i-ї альтернативи обчислюється за формулою: 

1 1
/

n n

i ijj j
j j

W WR R
 

                (2) 

чи якщо оцінки нормовані, то 

1
*

n

i ijj
j

WR R


                 (3) 

Значення відповідних функцій приналежності інтерпретуються, як характеристики 
ступеня того, наскільки альтернатива ia  є найкращою (найбільш ймовірною). Значення 

функції приналежності ( )I i  визначається за формулою: 

( )I i  = 
1, 2,..., ;m i jr r r r r

SUP


  

1,

min ( )
j

j

j n
R r


                  (7) 

і дорівнює ординаті крапки перетинання зваженої оцінки конкретної альтернативи з оцінкою 
найкращої альтернативи. 

Відповідно до (6) ліва, права межі і вершина функцій приналежності для кожної з 
альтернатив рівні відповідно наступному: 

Альтернативаa1  : 32,7;92,10;32,4 *
111  RRR  

 
Низький 
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У розгорнутому вигляді алгоритм обчислення наведених значень меж для 
альтернативи а1 має наступний вигляд: 

R
'

1 = 0,6*0,4 + 0,6*0,8 + 0,6*0,8 + 0,6*0,4 + 0,6*0,8 + 0,6*0,8 + 0,6*0 + 0,6*0,8 + 0,6*0,4 + 
0,6*0,4 + 0,6*0,8 + 0,6*0,8 + 0,4*0 = 4,32 

1R  = 1*0,8 + 1*1 + 1*1 + 1*0,8 + 1*1 + 1*1 + 1*0,4 + 1*1 + 1*0,8 + 1*0,8 + +1*1 + 1*1 + 

0,8*0,4 = 10,92 

R
*

1  = 0,8*0,6 + 0,8*1 + 0,8*1 + 0,8*0,6 + 0,8*1 + 0,8*1 + 0,8*0,2 + 0,8*1 + + 0,8*0,6 + 0,8*0,6 + 
0,8*1 + 0,8*1 + 0,6*0,2 = 7,32 

Альтернатива a2 : 16,7;24,10;84,3 *
222  RRR  

Альтернатива a3 :  28,6;8,8;96,2 *
333  RRR   

Альтернатива a4 :  4,2;56,4;0 *
444  RRR  

Отримані функції приналежності приведені на рис. 3.  
З рисунку видно, що найбільш вірогідною для досліджуваної організації є 

альтернатива 1. Далі в порядку зменшення вірогідності альтернативи розміщуються 
наступним чином – 2, 3, 4. 

 
Рис. 3. Функції приналежності виважених оцінок альтернатив 

 

Таким чином, згідно з оптимістичним підходом, на досліджуваному підприємстві 
маємо високий рівень інноваційного менеджменту персоналу. 

Ситуація здається  достатньо позитивною з погляду на те, що друга та третя 
альтернативи не набагато відстають від признаної найбільш вірогідною першої 
альтернативи. Окрім того, з рис. 2  видно, що найгірша з альтернатив – четверта (низький 
рівень інноваційного менеджменту) – значно відстає від інших альтернатив. Таким чином, у 
підприємства є достатньо вагомі підстави вважати отриману оцінку інноваційності 
менеджменту  кадрового складу достовірною. 

При застосуванні методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі 
перетинання нечітких множин досліджуються ті ж 4 альтернативи з погляду приведених 
раніше 13 критеріїв оцінки [5, 6]. Алгоритм можна розбити на кілька етапів. 

Етап 1. На основі експертної інформації будуються функції приналежності для 
кожного з обраних критеріїв 

Нечіткі множини для кожного з 13 критеріїв у розрізі чотирьох досліджуваних 
альтернатив мають такий вид: 
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1

1 2 3 40.75 / ;0.8 / ;0.85 / ;0.49 /
C

a a a a a ; 

   
2

1 2 3 40.85 / ;0.88 / ;0.8 / ;0.35 /
C

a a a a a ; 

   
3

1 2 3 40.84 / ;0.7 / ;0.75 / ;0.48
C

a a a a a ; 

   
4

1 2 3 40.75 / ;0.73 / ;0.74 / ;0.49 /
C

a a a a a ; 

   
5

1 2 3 40.8 / ;0.8 / ;0.75 / ;0.4 /
C

a a a a a ; 

   
6

1 2 3 40.81 / ;0.7 / ;0.72 / ;0.5 /
C

a a a a a ; 

   
7

1 2 3 40.61/ ;0.6 / ;0.4 / ;0.1 /
C

a a a a a  ; 

   
8

1 2 3 40.8 / ;0.75 / ;0.75 / ;0.5 /
C

a a a a a  ; 

   
9

1 2 3 40.75 / ;0.75 / ;0.7 / ;0.49 /
C

a a a a a  ; 

   
10

1 2 3 40.75 / ;0.75 / ;0.7 / ;0.3 /
C

a a a a a  ; 

   
11

1 2 3 40.8 / ;0.8 / ;0.79 / ;0.5 /
C

a a a a a  ; 

   
12

1 2 3 40.8 / ;0.8 / ;0.79 / ;0.4 /
C

a a a a a  ; 

   
13

1 2 3 40.75 / ;0.75 / ;0.75 / ;0.75 /
C

a a a a a  ; 

Етап 2. Здійснюється згортка наявної інформації з метою виявлення найкращої 
альтернативи і ранжирування альтернатив.  

Множина оптимальних альтернатив D визначається шляхом перетинання нечітких 
множин, що містять оцінки альтернатив за критеріями вибору. Приймаємо, що критерії, за 
якими здійснюється вибір варіантів, мають однакову важливість для ОПР. 

Якщо критерії мають однакову важливість, то правило вибору кращого варіанта має 
вид: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10F C C C C C C C C C C           

Оптимальною вважається альтернатива з максимальним значенням функції 
приналежності до множини F. Операція перетинання нечітких множин відповідає вибору 

мінімального значення для j-й альтернативи. Таким чином, функція приналежності a j  має 

вид: 

   min
i

j jF i Ca a      (6.7) 

У якості кращої вибирається альтернатива *a , що має найбільше значення функції 
приналежності: 

   *

1,
max jF F
j m

a a


      (6.8) 

Виходячи з цього, для розглянутого дослідження ранжуюча множина альтернатив має 
такий вид: 

F=min 0.75;0.85;0.84;0.75;0.8;0.81;0.61;0.8;0.75;0.75;0.8;0.8;0.75}                      

      0.8;0.88;0.7;0.73;0.8;0.7;0.6;0.75;0.75;0.75;0.8;0.8;0.75 
      0.85;0.8;0.75;0.74;0.75;0.72;0.4;0.75;0.7;0.7;0.79;0.79;0.75 

      0.49;0.35;0.48;0.49;0.4;0.5;0.1;0.5;0.49;0.3;0.5;0.4;0.75  

Результуючий вектор пріоритетів альтернатив має наступний вид: 
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  max 0.61;0.6;0.4;0.1max jF
j

a   

Таким чином, при безпріоритетному підході песимістичний варіант ранжирування пропонує 
в якості найбільш вірогідної першу альтернативу. За нею з мінімальним розривом йде друга 
альтернатива. Третя альтернатива знаходиться на третьому місці. Четверта знаходиться у значному 
розриві з попередніми трьома.  

Результати досліджень із застосуванням розглянутих методів представлені в табл. 2 та 
на рис. 4.   

Таблиця 2 
Кінцеві результати оцінки альтернатив 

Значення функцій приналежності в розрізі альтернатив Методи 
оцінки a1 a2  a3  a4  

Аддитивна згортка 1 0.95 0,9 0.65 

Максимінна згортка  0.61 0.6 0.4 0.1 

 
Рис.4. Порівняльні результати оцінки  рівня інноваційного кадрового менеджменту на 

підприємстві на базі методів нечіткої математики 
 

Таким чином, отримані згідно різних методів дані  свідчать, що на досліджуваному 
підприємстві достатньо високій рівень інноваційного кадрового менеджменту.  

Використання розглянутих методів, демонструючи різні можливості вибору (в залежності 
від алгоритмічних особливостей конкретного методу), дозволяє  керівникові проводити 
діагностику систем управління персоналом на різних етапах прийняття кадрових рішень. Сумніви 
з боку керівників щодо складності використання запропонованих підходів, як показала практика, 
досить швидко зникають, оскільки реально використовується не увесь математичний апарат, що 
наведений вище,  а тільки вибір альтернатив і оцінка їх вірогідності для визначеного підприємства. 

Завдяки типовості та гнучкості запропонованої методики легко враховується специфіка 
досліджуваної організації та ключові моменти її персонал-стратегії, що дозволяє розбудувати 
систему перманентного розвитку і накопичення інтелектуального потенціалу. 
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Сучасні умови ведення фінансово-господарської діяльності відрізняються 
загостренням конкурентної боротьби, а також зростанням невизначеностей і високою 
динамікою трансформації зовнішнього середовища, в якому функціонують економічні 
суб'єкти. Дії організацій і їхніх керівників не можуть зводитися до простого реагування на 
зміни, що відбуваються. Все ширше визнається необхідність свідомого управління змінами 
на основі науково обґрунтованої процедури їхнього передбачення, регулювання, 
пристосування до цілей організації, до зовнішніх умов. Тому однією із головних умов 
ефективного ведення бізнесу в даний час є стратегічне управління. 

Ефективним інструментом стратегічного управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємства, підлеглого реалізації цілей загального його розвитку в умовах 
істотних змін макроекономічного характеру, кон'юнктури фінансового ринку та пов'язаної з 
цим невизначеністю, виступає фінансова стратегія. 

Трактування сутності фінансової стратегії в сучасних умовах відбувається за двома 
напрямами: в широкому та вузькому розуміннях. Американські економісти Кларк Р., 
Вільсон В., Дейнс Р., Надо С. вважають, що фінансова стратегія окреслює картину розвитку 
підприємства в майбутньому, виступає основою для вибору альтернативи, що зумовлює 
природу і напрям організації фінансових відносин. Вони пов’язують її з фінансовою 
політикою та плануванням, хоча фінансова політика ґрунтується на детальних, 
конкретизованих фінансових даних, а стратегія визначає напрям руху підприємства [32, С. 
22]. Таке трактування фінансової стратегії підтримують і деякі інші вчені, які визначають її 
«... як довгостроковий курс фінансової політики, розрахований на перспективу, що 
передбачає розв’язання великомасштабних завдань підприємства» [3, С. 83]. 

Однак існує і звужене розуміння її призначення. Так, наприклад Хангер Дж. Дэвид, 
Уилен Л. Томас, науковці з Університету Південної Флориди (США) та Айовського 
державного університету (США), відзначають, що мета фінансової стратегії полягає у 
забезпеченні адекватної фінансової структури капіталу підприємства для виконання 
загальних його завдань, окрім того, фінансова стратегія вивчає фінансові наслідки 
стратегічних альтернатив на рівні корпоративної і конкурентних стратегій та визначає 
оптимальний напрямок діяльності з фінансової точки зору; для підтримки конкурентної 
стратегії фінансова стратегія може забезпечувати конкурентні переваги завдяки мінімізації 
вартості капіталу та гнучкості в залученні коштів для фінансування бізнесу [29]. 

Призначення фінансової стратегії значно ширше, оскільки вона виступає ефективним 
інструментом перспективного управління всією фінансово-господарською діяльністю 
підприємств, підпорядкованого реалізації цілей загального її розвитку в умовах істотних змін 
макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, 
кон'юнктури фінансового ринку і пов'язаної з цим невизначеності. 

Найпоширенішим у сучасних теоретичних працях вітчизняних науковців є розуміння 
фінансової стратегії як одного з елементів стратегічного управління розвитком підприємства, 
що, в свою чергу, виступає способом реалізації підприємством цілей фінансово-
господарської діяльності, що спрямований на розв’язання основного протиріччя між 
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потребою у фінансових ресурсах і можливістю їхнього використання. 
Сутормін М., Федосов В.М. визначають фінансову стратегію як основу для вибору, 

альтернативи, що зумовлює природу і напрям організації фінансових відносин [25, С. 204]. 
Стоянова Е.С. підкреслює, що «… в фінансовому аспекті стратегічні плани визначають 
найважливіші фінансові показники та пропорції відтворення, характеризують інвестиційні 
стратегії та можливості реінвестування і накопичення» [28, С. 410]. 

Пивоваров Е., Баркан Д. І. визначають фінансову стратегію як концепцію того, як 
будуть використовуватися залучені підприємством фінансові ресурси для досягнення 
стабільно високих дивідендів чи поступового росту курсу акцій на фондових ринках, як та на 
яких умовах будуть залучатися потрібні фінансові ресурси, як будуть здійснюватися 
розрахунки по залучених коштах, на яких умовах буде будуватися податкова політика [13, С. 
351]. 

Станіславчик Є.Н. [23, С. 47] розглядає фінансову стратегію як функцію управління 
фінансовими потоками підприємства з метою збільшення його вартості за умови збереження 
фінансової рівноваги, яка забезпечується оптимальним співвідношенням між 
довгостроковою, поточною ліквідністю та рентабельністю. Зростання ринкової вартості 
підприємства забезпечується безперервним надходженням капіталу та визначає 
спрямованість фінансової стратегії щодо підвищення інвестиційної привабливості 
підприємства, однією з важливих умов якої є стійкий фінансовий стан підприємства. 
Наведене трактування не розглядає інші об’єкти фінансової діяльності, такі як структура 
активів і пасивів підприємства, інвестиції, фінансові ризики і заходи, що забезпечують 
антикризове управління. 

Бланк І.О. [2, С. 69] визначає фінансову стратегію як систему довгострокових цілей 
фінансової діяльності підприємства і найбільш ефективних шляхів їх досягнення. 
Підпорядкованість фінансової стратегії загальній економічній стратегії враховується в 
процесі формування системи цілей, які не повинні суперечити одна одній та мають 
забезпечувати взаємозв’язок всіх видів економічних ресурсів за допомогою балансу доходів і 
витрат. Такої ж точки зору дотримуються Шершньова З. та Оборська С. [30, С. 33]. 

Іншу точку зору знаходимо в Павлової Л. [17, С. 52], яка розглядає фінансову 
стратегію як інструмент досягнення підприємством стану, для якого характерно покриття 
всіх його витрат, необхідних для забезпечення економічного розвитку з власних джерел, що 
можливо здійснювати за двома основними напрямками: зовнішнім та внутрішнім 
зростанням. Зовнішнє зростання, на думку Павлової Л., передбачає поглинання 
підприємством інших через одноразове фінансування заздалегідь обраного об’єкта; для 
внутрішнього зростання характерним є поетапне фінансування розвитку власної 
матеріально-технічної бази, що є основою діючого виробництва. Приділяючи особливу увагу 
підтримці фінансової стійкості, платоспроможності, а також зниженню ризику, автор вбачає 
можливість їх реалізації в разі диверсифікації фінансових вкладень і фінансування 
інвестиційних проектів. Однак фінансування діяльності господарюючого суб’єкта тільки за 
рахунок власних коштів не завжди можливо і доцільно, крім того, потрібно мати на увазі, що 
якщо вартість кредитних фінансових ресурсів нижча за рентабельність діяльності 
підприємства, то використання позикових коштів дозволяє підвищити рівень віддачі 
власного капіталу. 

Путятін Ю., Пушкар О., Тридід О. [20, С. 49] фінансову стратегію розглядають як 
результат прийняття стратегічних рішень щодо питань ефективного залучення фінансових 
ресурсів та їх використання. Таке формулювання відбиває змістовний аспект процесу 
формування фінансової стратегії: визначення основних принципів поведінки підприємства 
на фінансовому ринку для забезпечення його інвестиційної активності. Даний підхід у 
рамках єдиної фінансової стратегії дозволяє виділити дві її складові: інвестиційну стратегію і 
стратегію фінансування. Інвестиційна стратегія визначається як система довгострокових 
цілей інвестиційної діяльності, а також вибір дій з їх досягнення. Спираючись на внутрішню 
стратегію розвитку, автори приділяють особливу увагу забезпеченню високого рівня 
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матеріально-технічної бази виробництва: реалізації проектів технічного переозброєння, 
модернізації, розширення, реконструкції або скорочення виробництва основних видів 
продукції, що дозволить підприємству зайняти свої конкурентні позиції на ринку. 
Інвестиційна стратегія тісно пов’язана з виробничою та інноваційною стратегіями. 
Поєднання фінансової та інвестиційної стратегії здійснюється багатьма вченими [24; 10]. 

У рамках стратегії фінансування здійснюється пошук джерел фінансування всіх видів 
ресурсів, способів використання резервів, вибір механізмів нарощування капіталу для 
підтримки виробничої, дослідницької, маркетингової та інших стратегій. Основними 
джерелами фінансування господарської діяльності є фонд накопичення; кошти від 
додаткової емісії акцій, облігацій; кошти інших підприємств і організацій, що мобілізуються 
в рамках договорів про спільну діяльність, інших форм горизонтальної, вертикальної та 
діагональної інтеграції; банківські кредити і позики, державні (пільгові) кредити, виділені в 
рамках централізованих інвестиційних програм; державні безповоротні капітальні 
вкладання. Особливе місце в рамках стратегії фінансування відводиться моніторингу 
фінансового ринку, аналізу динамічної кон’юнктури і набору переважних форм та умов 
отримання кредитів, моментів придбання і продажу цінних паперів, вибору різновидів 
цінних паперів з метою формування портфеля, що повною мірою відповідає в повній мірі 
стратегічним цілям підприємства. 

Крутик А.Б., Хайкин М.М. [10, С. 120] розглядають фінансову стратегію широко і 
пов’язують її з фінансовим плануванням. Дійсно, формування фінансової стратегії на 
підприємстві здійснюється на основі прогнозування балансу, аналізу звіту про фінансові 
результати, бюджетів капітальних вкладень за допомогою основних показників, що 
характеризують всі аспекти господарської діяльності. Даний підхід зумовлює необхідність 
використання системного аналізу при формуванні фінансової стратегії. Однак фінансове 
планування є функцією управлінської діяльності, а фінансова стратегія – її результатом і має 
ряд специфічних особливостей. 

В табл. 1 представлено узагальнення сучасних підходів щодо визначення поняття 
«фінансова стратегія підприємства». 

Таблиця 1 
Сучасні підходи щодо визначення поняття «фінансова стратегія підприємства» 

Автор, джерело Визначення поняття «фінансова стратегія» 
Ключова ознака визначення 
поняття «фінансова стратегія» 

Дикань Л.В. [5] 
Фінансова стратегія підприємства - стратегія, що 
спрямована на управління його фінансовими 
ресурсами 

Управління фінансовими 
ресурсами підприємства 

Лукіна Ю.В. [11] 
Фінансова стратегія – стратегія, метою якої є 
підвищення багатства власника підприємства 

Підвищення багатства власника 
підприємства 

Станіславчік Е.Н. [23] 
Фінансова стратегія – стратегія, метою якої 
виступає підвищення вартості підприємства за 
умови забезпечення фінансової рівноваги 

Підвищення вартості 
підприємства 

Чандлер А.Д. [31] 

Фінансова стратегія – визначення основних 
довгострокових фінансових цілей та завдань 
підприємства й утримання курсу дій, розподілу 
ресурсів,необхідних для досягнення цих цілей 

Визначення довгострокових 
фінансових цілей та завдань 
підприємства 

Автор, джерело Визначення поняття «фінансова стратегія» 
Ключова ознака визначення 
поняття «фінансова стратегія» 

Поддерьогін А.М [19] 

Фінансова стратегія – стратегія, що включає 
методи та практику формування фінансових 
ресурсів, їх планування та забезпечення 
фінансової стійкості підприємства за ринкових 
умов господарювання 

Методи та практика 
формування та планування 
фінансових ресурсів 
підприємства 

 

На наш погляд, усі наведені вище визначення поняття «фінансова стратегія» 
достатньо обґрунтовані, враховують специфічні особливості її елементів. Проте вони 
відображають лише окремі сторони об’єкта, що досліджується. Це пояснюється тим, що 
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«фінансова стратегія» – це багатоаспектне поняття, що складається із цілого комплексу 
елементів, тому досить складно визначити єдине, вичерпне визначення цього поняття. 
Призначення фінансової стратегії значно ширше, тому що вона виступає ефективним 
інструментом перспективного управління всієї фінансово-господарської діяльності 
підприємства, підпорядкованого реалізації цілей загального його розвитку в умовах істотних 
змін макроекономічних показників, системи державного регулювання ринкових процесів, 
кон’юнктури фінансового ринку і пов’язаної з цим невизначеності. 

Отже, фінансова стратегія – це інструмент формування та реалізації цілей фінансово-
господарської діяльності підприємства, спрямований на розв’язання основного протиріччя 
між потребою в фінансових ресурсах і можливістю їх використання, остання в залежності від 
економічних умов направлена або на залучення додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, 
або на поліпшення використання власних фінансових ресурсів. Фінансова стратегія 
встановлює об’єкти, процеси, учасників її формування і реалізації, механізми, що 
забезпечують досягнення цілей у межах заданих обмежень, і через фінансові ресурси відіграє 
роль засобу координації інших функціональних стратегій. 

З урахуванням місця і ролі фінансової стратегії в стратегічному наборі підприємства 
дослідники виділяють її сутнісні характеристики (табл. 2). 

Таблиця 2 
Найважливіші сутнісні характеристики фінансової стратегії 

№ 
Характеристики фінансової 

стратегії 
Прояв характеристики 

1 
Один з видів 
функціональної стратегії 
підприємства 

Функціональний статус фінансової стратегії визначається тим, що вона 
охоплює лише один з напрямків діяльності підприємства, а її розробка є 
однією з найважливіших функцій фінансового менеджменту. 

2 
Важливіша в системі 
функціональних стратегій 
підприємства 

Забезпечуючи фінансовими ресурсами реалізацію стратегій всіх рівнів, 
фінансова стратегія координує та інтегрує зусилля всіх функціональних 
підрозділів у процесі формування та реалізації всього стратегічного 
набору підприємства, і, перш за все, його функціональних стратегій. 

3 

Забезпечує охоплення всіх 
основних напрямків 
розвитку фінансової 
діяльності та фінансових 
відносин підприємства 

Формування фінансової стратегії є найважливішою функцією 
стратегічного менеджменту, який передбачає охоплення всіх сфер 
діяльності підприємства. Крім того, лише комплексне врахування 
можливостей майбутнього розвитку всіх аспектів фінансової діяльності і 
всіх форм фінансових відносин підприємства дозволяє повною мірою 
реалізувати можливості росту його ринкової вартості в довгостроковій 
перспективі. 

4 

Формує специфічні 
фінансові цілі 
довгострокового розвитку 
підприємства 

Відображаючи специфіку фінансової діяльності, цілі фінансового 
розвитку підприємства повинні забезпечувати реалізацію місії та 
досягнення цілей корпоративної стратегії, з одного боку, і підтримувати, 
без суперечностей, цілі інших функціональних стратегій та стратегій 
господарських одиниць. 

5 

Забезпечує набір найбільш 
ефективних напрямків 
досягнення фінансових 
цілей підприємства 

Вибір забезпечується пошуком та оцінкою найбільш ефективних 
варіантів можливих стратегічних фінансових рішень та відповідним їм 
відбором за критерієм максимізації ринкової вартості підприємства. 

6 

Враховує і адекватно реагує 
на зміни зовнішніх умов 
фінансової діяльності 
підприємства 

Дана характеристика, властива стратегіям всіх рівнів, у тому числі 
фінансовій, визначається головним підходом до її змісту, що випливає з 
концепції стратегічного управління. Нова парадигма формування 
стратегії підприємства визначає, що головний зміст його стратегічної 
поведінки полягає не в чіткому виконанні передбачених завдань, а в 
здатності швидко реагувати на  
зміни умов зовнішнього середовища з відповідним коригуванням цих 
завдань. 

7 
Забезпечує адаптацію до 
змін 

Дана характеристика забезпечує, перш за все, зміну напрямків 
формування та використання фінансових ресурсів підприємства. 
Маневрування фінансовими ресурсами є головним механізмом 
корегування напрямків та форм досягнення стратегічних фінансових 
цілей підприємства. 

 



 

 
317

Джерело: розроблена автором на основі [2] 
Рис. 1. Місце фінансової стратегії в стратегічному наборі підприємства 

 
В економічній літературі місце та роль фінансової стратегії оцінюється неоднозначно. 

Так, Бланк І.О. [2] представляє місце фінансової стратегії в стратегічному наборі 
підприємства різних видів стратегії, як відображено на рис. 1. 

Місія підприємства 

Формування цілей 

Розробка забезпечуючих планів: 
політика, стратегія, процедури, 

правила, бюджети 

Корпоративна 
стратегія 

Дії з посилення 
конкурентних 
позицій та 

прибутковості 
існуючих сфер 
діяльності 

Зусиллля зі 
створення 

конкурентних 
переваг на 

корпоративному 
рівні 

Корпоративна 
індивідуальність 

Підхід до 
розміщення 
інвестицій 

Розширення 
господарського 

портфеля 

Вид 
диверсифікації 

Рішення про 
відмову від 

збиткового або 
непривабливого 

бізнесу 

Ділова стратегія 

Підхід до вертикальної інтеграції та інші зусилля по 
створенню конкурентної позиції в галузі 

Міри, пов’язані зі змінами в 
галузі та іншими факторами 
зовнішнього середовища в 

цілому 

Об’єднання стратегічних 
ініціатив функціональних 

відділів 

Поточні заходи з 
посилення конкурентних 
позицій та покращенню 

показників роботи 

Операційна 
стратегії 

Доповнення та завершення загального 
бізнес-плану підприємства 

Покращення виконання 
ділової стратегії 

Забезпечення виконання стратегічно важливих оперативних 
завдань (покупка матеріалів, управління запасами, ремонт тощо) 

Визначення управління 
основними організаційними 
ланками (заводами, цехами, 
відділами продаж тощо) 

Функціональні стратегії 

Маркетингова Виробнича Фінансова Інші Інвестиційна 

Цінності та культура 
підприємства 

Сильні та слабкі сторони 
підприємства, його 
конкурентні можливості 

Соціальні, політичні, 
громадянські та 
регулюючі норми 

Привабливість галузі 
та рівень конкуренції 

Специфічні ринкові 
можливості та 

загрози 
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Модель, яку запропонував Бланк І.О., була ускладнена шляхом виділення основних 
елементів кожного рівня розробки стратегії та додавання в неї додаткових елементів – 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що формують стратегію підприємства. 

Таблиця 3 
Систематизація підходів щодо формування фінансової стратегії підприємства 
Автор Характеристика підходу 

Бланк І.О. [2] 

Виділяє вісім етапів розроблення фінансової стратегії: 
─ визначення загального періоду формування фінансової стратегії; 
─ дослідження факторів фінансового середовища; 
─ оцінка сильних і слабких сторін фінансово-господарської діяльності 
підприємства; 
─ комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства; 
─ формування стратегічних цілей фінансово-господарської діяльності; 
─ розроблення цільових стратегічних нормативів фінансово-господарської 
діяльності; 

Бланк І.О. [2] 
─ прийняття основних стратегічних фінансових рішень; 

─ оцінка розробленої фінансової стратегії, а також два етапи реалізації стратегії: 
забезпечення реалізації фінансової стратегії і організація контролю за її реалізацією. 

Ансофф І. [1] 

Передбачає оцінку рівня мобілізації можливостей, що реалізується за таким порядком: 
аналіз окремих факторів, які організують поточний потенціал організації; визначення 
потенціалу, необхідного для реалізації «оптимальної» стратегії; розрахунок 
співвідношення бальних оцінок, які характеризують відповідність наявних можливостей 
оптимальним. 

Довгань Л.Є. [7] 
Виділяє загальну ефективність організації: показники ефективності організації, оцінки 
результативності організації, аналіз зростання масштабів діяльності, оцінка підвищення 
вартості організації. 

Лещенко М.М. 
Виділяє комплексну оцінку ефективності стратегії, що складається з оцінки 
конкурентоспроможності підприємства та оцінки ефективності фінансової стратегії. 

Падерін Н.Д. [18] 

Передбачає такі етапи: 
─ визначення головної цілі/місії фінансової стратегії підприємства; 
─ аналіз внутрішнього та зовнішнього фінансового середовища; 
─ оцінка конкурентоспроможності підприємства чи продукції; 
─ розробка варіантів фінансової стратегії; 
─ оцінка та вибір оптимального варіанта фінансової стратегії; 
─ оформлення та затвердження фін. стратегії як документа; 
─ реалізація розробленої стратегії; 
─ оцінка виконання стратегії/місії. 

Маслєнніков 
О.Ю. [12] 

Виділяє наступне: 
─ визначення періоду реалізації фінансово стратегії; 
─ визначення стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства; 
─ розробка фінансової політики; 
─ уточнення цілей фінансової стратегії; 
─ оцінка розробленої стратегії та її виконання. 

Франшон Ж., 
Романе І. 

Передбачають побудову матриці, яка ґрунтується на розрахунку трьох коефіцієнтів: 
результат господарської діяльності, результат фінансової діяльності, результат фінансово-
господарської діяльності. Матриця фінансових стратегій дає змогу визначати поточне 
положення підприємства стосовно фінансового ризику, розглядати ситуацію в динаміці та 
прогнозувати зміни фінансової стратегії. 

 

Формування чотирьох видів дій при розробці корпоративної стратегії проілюстровано 
виділенням даних елементів. 

По-перше, це дії по досягненню диверсифікації. Цей аспект корпоративної стратегії 
визначає, чи буде диверсифікація обмежуватися декількома галузями промисловості або 
розповсюдиться на багато як, що й визначить майбутню позицію компанії в кожній з 
цільових галузей. 
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По-друге, покращення загальних показників роботи в тих галузях, де вже діє фірма. 
По мірі затвердження позиції компанії в обраних галузях корпоративна стратегія 
концентрується на покращенні роботи у всіх сферах діяльності компанії. Рішення повинні 
бути прийняті стосовно посилення конкурентних позицій в довгостроковій перспективі та 
дохідності підприємств, в які інвестовані кошти. 

По-третє, необхідним є знаходження шляхів отримання синергетичного ефекти серед 
споріднених господарських підрозділів та перетворення його в конкурентну перевагу, тому, 
чим сильніше у компанії зв'язок між різними напрямами діяльності, тим більше в неї 
можливість для спільних зусиль та досягнення конкурентних переваг. 

По-четверте, створення інвестиційних пріоритетів і перенесення ресурсів компанії в 
найбільш перспективні галузі. Різні сфери діяльності диверсифікованих компаній 
відрізняються одна від одної з точки зору додаткового інвестування коштів, тому керівнику 
компанії необхідно ранжувати привабливість інвестування в різні сфери діяльності для 
розподілу в найбільш перспективні напрямки. 

Блок функціональних стратегії включає маркетингову, виробничу, фінансову, 
інвестиційну, які повинні бути чітко скоординовані та пов'язані. 

Аналіз фінансово-економічної літератури [2; 1; 7; 18; 12] дозволив встановити, що на 
сьогодні єдиного підходу щодо формування фінансової стратегії підприємства немає. У 
зв’язку з цим варто розглянути підходи різних вчених щодо формування фінансової стратегії 
підприємства (табл. 3). 

Процес розробки фінансової стратегії – це формування сукупності цілеспрямованих 
управлінських рішень, які забезпечують підготовку, оцінку і реалізацію програми 
стратегічного фінансового розвитку підприємства. Реалізація фінансової стратегії є логічним 
завершенням попередніх етапів її розробки. Під реалізацією фінансової стратегії слід 
розуміти організацію процесу її виконання, регулювання і координацію. Її можна вважати 
завершеною, коли досягнуті всі основні стратегічні цілі за кожним напрямом фінансового 
розвитку підприємства. 

Доведено, що в основі забезпечення фінансової безпеки підприємства знаходиться 
забезпечення його фінансової стійкості, фінансової стабільності та ринкової активності [27; 
15; 16]: 

 

,   (1) 

де  – рівень фінансової безпеки; 

 – рівень фінансової стійкості; 

  – рівень фінансової стабільності; 

  – рівень ринкової активності. 

 

В якості критерію вибору стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства 
слід використати стадії його життєвого циклу. Згідно теорії «довгих циклів» Кондратьєва М. 
[9] та теорії життєвого циклу [22; 4] фінансово-господарська діяльність підприємства 
змінюється в часі хвилеподібно. У зв’язку з цим, фінансовий стан підприємства також має 
циклічний рух від базової рівноваги вихідного рівня до порушення його і формування 
рівноваги на новому рівні із більш складними структурними характеристиками (рис. 2). Так, 
стратегія виживання та оновлення [21; 4] застосовується на стадії депресії (зародження) 
життєвого циклу підприємства, якому відповідає стан небезпеки. Стратегія виживання та 
оновлення повинна передбачати пошук шляхів подолання небезпек для функціонування 
підприємства, які включатимуть радикальну його структурну перебудову, що сприятиме 
протидії та уповільненню розвитку деструктивних процесів і дозволить забезпечити 
виживання підприємства. 
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де  – Точка прийняття рішень щодо типу стратегії забезпечення фінансової безпеки 
підприємства; 
СВ – стратегія вживання та оновлення; 
СІ – стратегія інтенсифікації зусиль; 
СП – стратегія попередження дії негативних факторів впливу; 
СС – стратегія стабілізації та зміцнення досягнутих позицій. 

Рис. 2. Життєвий цикл підприємства 
 
Стратегія інтенсифікації зусиль [21; 4] використовується для виходу із стану загрози 

підприємства. Характерною особливістю стратегії є те, що вона використовується як на 
стадії зростання, так і на стадії спаду його життєвого циклу, а тому повинна передбачати 
заходи як на підтримання позитивних зростаючих позицій, так і на недопущення переходу 
підприємства до стану небезпеки, де дія негативних факторів впливу є максимально 
деструктивною. Стратегія інтенсифікації зусиль полягає у створенні передумов для виходу з 
кризи та подолання наслідків загрозливих факторів впливу на основі покращення рівня 
існуючих позицій функціонування підприємства. Стратегія має на меті розробку на всіх 
рівнях управління підприємством системи заходів, спрямованих на активізацію 
інтенсивності використання усіх видів ресурсів праці, енергії, сировини і матеріалів, 
обладнання, ліквідацію непродуктивних витрат. 

Стратегія запобігання дії негативних факторів впливу [21; 4] націлена на вихід із 
стану ризику підприємства. Характерною особливістю стратегії є те, що вона 
використовується як на стадії зростання, так і на стадії спаду розвитку, а тому повинна 
передбачати заходи як для підтримання позитивних зростаючих позицій, так і для 
недопущення переходу до стану загрози та дії деструктивних факторів впливу. Стратегія 
запобігання діям негативних факторів впливу повинна забезпечувати перехід до зростання 
підприємства, тим самим створюватимуться передумови для забезпечення її безпеки. 

Стратегія стабілізації та зміцнення досягнутих позицій [21; 4] використовується для 
підтримання стану безпеки підприємства та створення нових передумов його зміцнення.  
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Таблиця 4 
Заходи щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства з урахуванням етапів його життєвого циклу 

Етап життєвого 
циклу 

підприємства 

Тип 
фінансового 

стану 
підприємства 

Основна стратегічна 
ціль підприємства 

Тип перебудови 
підприємства 

За місцем 
підприємства в 
конкурентній 
боротьбі 

Переважаючий 
характер заходів 

Переважаючий 
тип 

управлінського 
впливу 

Депресія, криза, 
зародження 

Небезпека Вихід із кризи 
Радикальне 
перетворення 

Новачок Ліквідаційний 
Жорстке 

регулювання 

Спад Загроза 

Локалізація загроз, 
відновлення 
порушеної 
рівноваги 

Помірне 
перетворення 

Послідовник 
Ліквідаційно-
превентивний 

Поєднання 
жорсткого та 

м’якого 
регулювання 

Зростання, 
становлення 

Ризик 

Зниження 
ризиковості, 
розсіювання 
потенційних 
деструктивних 

чинників 

Звичайні зміни 
Претендент на 
лідерство 

Превентивно-
ліквідаційний 

Поєднання 
м’якого та 
жорсткого 
регулювання 

Стабілізація Безпека 

Підтримка та 
зміцнення 

досягнутих позицій 
безпеки 

Незмінне 
функціонування 

Лідер Превентивний 
М’яке 

регулювання 

 



 

 322

Стратегія стабілізації та зміцнення досягнутих позицій передбачає спрямування 
зусиль на підтримку збалансованого, диверсифікованого (вертикального, горизонтального та 
діагонального) розвитку підприємства, підвищення ролі фінансових механізмів, розширення 
відтворювальних процесів. Застосування стратегії стабілізації та зміцнення досягнутих 
позицій сприятиме досягненню нового етапу стабілізації підприємства, який за своєю суттю 
є початковою стадією життєвого циклу підприємства для наступного зростання. 

В табл. 4 представлено заходи щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства з 
урахуванням етапів його життєвого циклу. 

Сучасні умови господарювання характеризуються негативним впливом кризових 
явищ, дефіцитом власних інвестиційних ресурсів, високим рівнем інфляції, фінансового 
ризику, високими відсотковими ставками по банківським кредитам, низьким рівнем 
ліквідності, платоспроможності та ін. Тому для того, щоб вижити в сучасних умовах 
господарювання, які характеризуються мінливістю та невизначеністю, підприємства повинні 
постійно моніторити фінансово-господарську діяльність, визначати її сильні та слабі 
сторони; виявляти можливості та загрози; розробляти заходи щодо поліпшення фінансового 
положення як в статиці, так і динаміці. Впровадження контролінгу в систему управління 
фінансово-господарською діяльністю підприємства дозволяє вирішити всі завдання, які 
поставлені перед нею. 
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В настоящее время для Украины назрела острая необходимость перехода от сырьевой 
экономики к экономике инновационного типа. Достичь высокого уровня 
конкурентоспособности отечественных предприятий можно повышая эффективность 
использования интеллектуальных ресурсов, активизируя инновационную деятельность. 
Результатом этих действий будет увеличение доли объектов интеллектуальной 
собственности в структуре капитала предприятия. Следствием этого может стать рост 
наукоемкости предприятий, повышения их конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности.  

Для активизации инновационной деятельности, создание и продвижение 
высокотехнологичных товаров необходимо стимулирование разработчиков 
интеллектуального продукта для достижения высоких результатов эффективности, обучение 
специалистов технологиям и специфике вывода разработок на международный уровень, 
создание в Украине инновационной инфраструктуры. Это создаст благоприятные условия 
для коммерциализации инновационных разработок. 

Сегодня научно-техническое развитие и модернизация отечественной экономики в 
первую очередь связывается с созданием и внедрением инновационных продуктов и 
процессов. Этим проблемам посвящены работы С. Вайна, Г.В. Рожкова [1]. В работах Г.Л. 
Азоева, Л.Н. Качалина [2], Л.И. Лукичева, А.Н. Мельникова [3] рассматриваются вопросы 
организации высокотехнологичных производственных систем в различных отраслях 
промышленности и совершенствование механизмов управления ими.  
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Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий различных отраслей 
экономики на основе использования результатов инновационной деятельности является 
многогранной проблемой. Различные аспекты этой проблемы рассматриваются в трудах 
ведущих отечественных и зарубежных ученых. Так, механизмы управления 
интеллектуальным капиталом, интеллектуальной собственностью, интеллектуальными и 
нематериальными активами предприятий анализируются в работах В.М. Рутгайзера [4], В.П. 
Багова, Т.М. Орловой, Дэвида П. Нортона, В.А. Супруна [5], М.И. Ломакина и ряда других 
исследователей. В работах В. Буковича, Х. Такеучи [6], В.В. Глухова анализируются 
вопросы построения системы управления знаниями.  

Однако, как показывает анализ литературных источников, существующие механизмы 
управления инновационной деятельностью не в полной мере учитывают специфику 
высокотехнологичных предприятий, связанную с необходимостью обеспечения 
сбалансированного развития всех составляющих интеллектуального капитала научно-
исследовательской, производственной и маркетинговой подсистем в стратегической 
перспективе и учета сопутствующих рисков.  

Таким образом, возникает актуальная задача разработки организационно-
экономического механизма управления инновационной деятельностью 
высокотехнологичного предприятия на основе формирования интегрированной стратегии 
управления интеллектуальным капиталом. 

Технологическая конвергенция, сжатие во времени затратного цикла создания новых 
видов продуктов и технологий, а также высокая степень наукоемкости продукции приводят к 
необходимости совершенствования организационно-экономического механизма управления 
высокотехнологичным предприятием.  

Создание организационно-экономического механизма адекватного специфическим 
особенностям бизнес-процессов предприятия позволит увеличить долю интеллектуальных 
активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности в структуре имущества 
предприятия. В связи с этим совершенствование организационно-экономических механизмов 
управления предприятием должно охватывать не только сферу реализации инвестиционных 
проектов инновационной направленности, но и обеспечивать трансформацию 
интеллектуальных ресурсов предприятия в конкурентоспособные на мировом рынке объекты 
интеллектуальной собственности, включая новые продукты, услуги и технологии.  

В настоящее время большинство экспертов дают негативную оценку текущему 
инновационному потенциалу Украины. Отмечается устойчивая тенденция снижения доли 
высокотехнологичных продуктов в ВВП Украины.  

Одним из важнейших элементов организации инновационной деятельности 
предприятия является эффективное управление интеллектуальным капиталом, т.е. 
стратегическим ресурсом современной организации. С точки зрения методологии 
стратегического менеджмента, выбор стратегии управления интеллектуальным капиталом 
предприятия (являющейся важнейшей составляющей инновационной стратегии) должен 
осуществляться в зависимости от реализованной на предприятии конкурентной стратегии и 
стратегии роста. В современном обществе интеллектуальный капитал становится основой 
богатства. Именно он определяет конкурентоспособность экономических систем, выступает 
ключевым ресурсом их развития. 

Способность экономики создавать и эффективно использовать интеллектуальный 
капитал все в большей мере определяет экономический потенциал страны, ее 
благосостояние. Эффективность управления компанией прямо пропорционально зависит от 
того, насколько адекватно проведен анализ ситуации на предприятии. При этом необходимо 
оценивать и те элементы потенциала предприятия, которые не нашли полного отражения в 
финансовой отчетности - в первую очередь интеллектуальный капитал. Для успешного 
управления компанией необходимо выявлять интеллектуальный капитал организации, 
проводить правильную оценку и формировать стратегию в соответствии с полученными 
результатами. 
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Под интеллектуальным капиталом того или иного субъекта понимается стоимость 
совокупности имеющихся у него интеллектуальных активов, включая интеллектуальную 
собственность, его природные и приобретенные интеллектуальные способности и навыки, а 
также накопленные им базы знаний и полезные отношения с другими субъектами. Ценность 
субъекта интеллектуального капитала всегда должна рассматриваться в соотношении с 
реально ожидаемыми результатами его интеллектуальной деятельности,  на этом основании 
должна выражаться соответствующей стоимостью.  

Главная функция интеллектуального капитала - существенно ускорять прирост массы 
прибыли за счет формирования и реализации необходимых предприятию систем знаний, 
вещей и отношений, которые, в свою очередь, обеспечивают его высокоэффективную 
хозяйственную деятельность. Именно интеллектуальный капитал задает темп и характер 
обновления технологии производства и его продукции, которые затем становятся главным 
конкурентным преимуществом на рынке. "Интеллектуальный капитал - это система 
капитальных устойчивых интеллектуальных преимуществ данной компании или фирмы на 
рынке". Б.Б. Леонтьев [7] придерживается определения интеллектуального капитала, данного 
Л. Эдвинсоном, согласно которому интеллектуальный капитал состоит из трех 
составляющих: человеческого капитала, организационного или структурного капитала и 
клиентского капитала, каждый из которых может бы и, заемным или собственным. 

Сущность интеллектуального капитала как экономической категории можно 
определить как систему отношений различных экономических субъектов по поводу 
рационального, устойчивого его воспроизводства на основе прогрессивного развития науки в 
целях производства конкретных товаров, услуг, дохода, повышения жизненного уровня, 
решения проблемы неравномерности мирового и регионального развития на основе 
персонифицированных экономических интересов субъектов. 

Интеллектуальному капиталу присуща более высокая ступень развития по сравнению 
с уже известными функциональными формами капитала, критерием чего является более 
устойчивый уровень экономического роста общества, эффективности его структур. 
Интеллектуальный капитал, развиваясь на основе предшествующих форм капитала, вбирает 
в себя их основные свойства и одновременно имеет собственное содержание, определяемое 
спецификой его функций: 

- наличие и прогрессивное развитие интеллектуальной собственности; 
- становление креативного типа мышления работников, предпринимателей, научных 

деятелей, управляющего персонала, формирующего и реализующего основные модели 
воспроизводства каждой конкретной экономической системы и их совокупности; 

- преимущественное формирование в данной системе капитала интеллектуального 
центра, охватывающего постепенно всю совокупность факторов производства, 
распределения, обмена и потребления. 

Современными формами материализации интеллектуальною капитала сегодня 
являются материальные факторы производства, труда - патенты, лицензии, ноу-хау, модели, 
программы и т. п., находящие растущее применение во всех сферах жизнедеятельности 
общества и его субъектов. Интеллектуальный капитал постепенно обретает собственную 
оригинальную форму движения, системообразующим элементом которого является наука. 
Как и всякий капитал, интеллектуальный капитал имеет свои особенности движения и 
распространяет свое влияние на все составляющие корпоративной структуры. 

Интеллектуальный капитал осуществляет завершенный процесс движения, формируя, 
дополняя, реализуя себя как систему. Значительная часть цикла движения интеллектуального 
капитала связана с расходованием инвестиционных средств, но отдача происходит не сразу. 
Только на стадиях материализации капитала, определяемых функционированием маркетинг 
– систем, создаются возможности окупаемости затрат, получения прибыли. Он так же связан 
с качественными свойствами рабочей силы. Для рождения интеллектуального капитала 
недостаточно одного творческого потенциала. Базой его формирования являются следующие 
характеристики рабочей силы: природные качества (здоровье, психофизиологическая 
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устойчивость), соответствующее воспитание, давшее индивиду возможность и желание 
упорно, дисциплинированно трудиться, систематически работая над собой; 
профессиональная подготовка, квалификационный уровень, сочетающийся с неуклонной 
работой над его повышением, поиск новых решений, постоянное повышение культурного 
уровня, расширяющее горизонт знаний и мышления; чувство хозяина. В целом это 
формирует определенный творческий креативный менталитет, который является 
неотъемлемой движущей частью интеллектуального капитала. Это система характеристик, 
определяющих способность человека, то есть качество рабочей силы индивидуума, 
совокупного работника предприятия, фирмы корпорации, страны, материализуемое или 
проявляющееся в процессе труда, который создает товар, услуги, прибавочный продукт в 
целях их воспроизводства на основе персонифицированного экономического интереса 
каждого субъекта, их совокупности. 

Важен факт, что интеллектуальный капитал как экономическая категория может 
существовать только в рыночной экономике, в условиях рынка, как и другие формы 
капитала, когда способность к труду является товаром, приносящим не только стоимость, но 
и прибавочную стоимость. Вышеизложенное позволяет утверждать, что выявление, оценка и 
учет интеллектуального капитала в условиях современной экономики имеет высокую 
актуальность для управления предприятиями. 

В табл. 1 представлена матрица для выбора стратегии управления интеллектуальным 
капиталом предприятия.  

Таблица 1 
Матрица выбора стратегии управления интеллектуальным капиталом предприятия 

Конкурентные стратегии  
Низкие затраты Дифференциация 

Повышение позиции на 
рынке 

Стратегия оптимизации интеллектуальной 
инфраструктуры 

Стратегия развития 
интеллектуальной 
инфраструктуры 

Развитие продукта 
Стратегия интеллектуального 
стимулирования  

Стратегия интеллектуального 
развития 

Вертикальная интеграция  
Стратегия развития отношений с 
поставщиками 

Стратегия создания 
потребительской лояльности 

С
тр
ат
ег
ии

 р
ос
та

 

Диверсифицированный 
рост 

Стратегия интеллектуального обучения 
Стратегия интеллектуального 
распространения  

Содержание стратегий управления интеллектуальным капиталом 
высокотехнологичного предприятия отражено в табл. 2.  

. Таблица 2 
Стратегии управления интеллектуальным капиталом высокотехнологичного 

предприятия 

 

Стратегия Приоритетные направления 
Оптимизации интеллектуальной 
инфраструктуры 

Построение оптимальной организационной структуры предприятия, 
направленной на рациональное использование интеллектуальных ресурсов. 

Развития интеллектуальной 
инфраструктуры 

Усложнение организационной структуры предприятия с целью построения 
многоступенчатой цепи создания наукоёмкой продукции. 

Интеллектуального 
стимулирования  

Мотивация персонала предприятия на создание наукоемкой продукции и 
обеспечение её развития в соответствии с требованиями рынка. 

Интеллектуального развития 
Развитие корпоративной культуры, направленной на активизацию генерации 
персоналом инновационных идей в разных сферах деятельности 
предприятия. 

Развития долгосрочных 
отношений с поставщиками 

Построение долгосрочных партнерских отношений с поставщиками с целью 
минимизации инновационных рисков. 

Создание потребительской 
лояльности  

Организация групп лояльности, которые формируются для создания 
партнерства с потребителями с учетом общих целей в сфере инноваций.  

Интеллектуального обучения 
Постоянное повышение квалификации сотрудников с целью ускорения 
освоения производства инновационной продукции.  

Интеллектуального расширения 
Привлечение новых высококвалифицированных сотрудников для 
обеспечения эффективного развития наукоемких производств.  
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Сбалансированное развитие высокотехнологичного предприятия возможно только 
при условии согласования целей по формированию составляющих интеллектуального 
капитала всех трех основных подсистем предприятия: научно-исследовательской, 
производственной и маркетинговой.  

Развитие всех подсистем в рамках выбранного типа предприятий позволит повысить 
стоимость компании за счет более рационального использования ресурсов. В связи с этим 
целесообразно осуществлять разработку частной стратегии для каждой подсистемы 
направлении, основанной на повышении эффективности управления интеллектуальными 
ресурсами предприятия в целом 

Для решения данной задачи может быть использована процедура формирования 
интегрированной стратегии управления интеллектуальным капиталом 
высокотехнологичного предприятия, использующего построение иерархических 
стратегических карт. Применение стратегических карт позволяет представить 
интегрированную стратегию в виде набора взаимосвязанных целей, реализации частных 
стратегий развития каждой из трех основных подсистем предприятия, а также учесть 
наличие активных и пассивных элементов интеллектуального капитала. 

Активные элементы - элементы интеллектуального капитала, имеющие свойства 
саморазвития и самообучения (навыки и умения сотрудников, связи с партнерами, элементы 
корпоративной культуры и т.д.).  

Пассивные элементы - элементы, которые всегда требуют внешнего вмешательства 
для их изменения (технологии, базы данных, бренды и торговые марки).  

При управлении высокотехнологичными отраслями важно сочетать три 
составляющие: реализацию отобранных проектов за счет бюджета или на основе 
государственно-частного партнерства; создание инфраструктуры, обеспечивающей эти 
проекты; формирования национальной инновационной системы.  

Государство призвано концентрировать усилия на осуществлении инициатив, 
обеспечивающих ускоренное технологическое развитие в долгосрочной перспективе, 
поддержку прикладных НИОКР в сфере непосредственной ответственности (оборона, 
безопасность, образование), на осуществлении «точечных» проектов, нацеленных на снятие 
ограничений, препятствующих развитию высокотехнологичных отраслей .  

Развитие персонала - одно из направлений деятельности в управлении персоналом и 
важнейшее условие успешного функционирования любой организации. Надежная работа 
предприятий в условиях структурной реформы экономики и перехода на инновационный 
путь развития во многом определяется наличием высококвалифицированных кадров, 
способных обеспечить его эффективную деятельность. Для решения проблем кадрового 
обеспечения модернизации экономики и внедрения инноваций необходимо изменить 
процесс получения профессионального образования, предусмотрев развитие системы 
непрерывного профессионального образования (направленной на удовлетворение 
потребностей предприятий в высококвалифицированных инженерно-технических 
специалистах, их карьерного роста) и вариативной системы дополнительного 
профессионального образования (что позволяет оперативно расширять объем и повышать 
уровень дополнительных профессиональных компетенций работников). Движущей силой 
перемен, проводимых есть работники, которые разделяют корпоративные ценности 
компании и руководствуются ими в своей повседневной деятельности, помогая компании 
двигаться в заданном направлении, формируя ее деловой имидж и укрепляя конкурентные 
преимущества на рынке. 

В настоящее время много обсуждают модель профессиональной компетенции. 
Консультанты справедливо утверждают, что эта система может применяться как инструмент 
работы с персоналом, имеющий много целей и работающий в конечном итоге на достижение 
стратегических целей, актуальных для компании. 

Развитие профессиональных компетенций и компетентности сотрудника предполагает 
освоение и применение комплекса современных профессиональных знаний и практических 
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навыков, овладение эффективными методами профессионального поведения и 
технологиями. 

Компетенцию можно определить как набор характеристик, необходимых для 
успешной деятельности. По этой схеме каждая компетенция представляет собой сочетание 
профессиональных знаний, навыков, установок, ориентации. 

Универсальность системы профессиональных компетенций как инструмента в 
управлении персоналом заключается в следующем, она: 

- позволяет напрямую связать систему управления человеческими ресурсами с бизнес-
целями организации как в текущем периоде, так и, в стратегической перспективе. 

- лежит в основе системы работы с персоналом, когда все элементы и стороны этой 
системы ориентированы только на максимально возможный результат в данном бизнесе. 

- одинаково применима к различным типам организаций, т.к. выстраивается на базе 
механизмов координации, обеспечивая тем самым единство и согласованность в работе всех 
структурных подразделений. 

- использует язык, понятный и доступный всем работникам и менеджерам 
организации, что значительно повышает отдачу при использовании этого инструмента. 

Наиболее эффективным, на наш взгляд, является способ пятиуровневого построения 
системы управления по компетенциям, в котором используется пять степеней их 
выраженности: 

1. Негативный уровень. 
2. Уровень понимания. 
3. Базовый уровень. 
4. Уровень опыта. 
5. Уровень мастерства. 

Особенности выделения перечисленных уровней связаны с соответствующими 
уровнями освоения знания: 

- понимание; 
- осмысление; 
- воспроизведение; 
- применение; 
- усовершенствование. 
Формирование системы компетенций начинается с анализа внешнего окружения и 

ситуации внутри организации, согласование целей организации и целями сотрудника, выбор 
и описание необходимых компетенций в соответствии с целями, намерениями и положением 
организации, формулирование желаемой модели профессионального поведения сотрудника. 

На первый взгляд такая работа представляется очень сложной и долговременной. Тем 
более, что в практике управления персоналом нередко модели профессиональных 
компетенций, разрабатываемые для аттестации персонала, получаются громоздкими и 
неудобными в употреблении. И еще один аспект – вовлеченность сотрудников в составление 
системы своих профессиональных компетенций. Как правило – сотрудники дают интервью 
консультанту и после этого получают готовую модель профессиональных компетенций, что 
рождает их сопротивление применению этих моделей в практике. 

Поэтому стоят две задачи: разработать систему простой и удобной; максимально 
вовлечь сотрудников в процесс построения системы их собственный профессиональных 
компетенций 

Если выполнить эти задачи и посмотреть на систему профессиональных компетенций 
с точки зрения стратегических целей организации, то все затраты окажутся оправданными. 

Учитывая, что все актуальные профессиональные знания используются в навыках и 
составляют профессиональное поведение сотрудников, мы считаем, что профессиональные 
компетенции необходимо рассматривать в тесной связи с этапами работы сотрудников и их 
должностными инструкциями. Необходимо рассматривать построение системы компетенций 
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для каждой должности, имеющейся в организации, как инструмент, используемый на всех 
ступенях работы с персоналом. 

Во время подбора персонала – модель профессиональных компетенций является 
критерием отбора необходимых сотрудников, что значительно экономит время и средства, 
затрачиваемые на процесс подбора. 

Во время обучения персонала – модель профессиональных компетенций служит 
основанием выбора того, чему обучать и как обучать. На основе имеющейся модели легко и 
просто сформировать запрос к обучению. 

Во время аттестации персонала модель компетенции служит критериями оценки 
персонала. 

И что хочется отметить отдельно – все эти критерии, созданные на основе модели 
профессиональных компетенций – и отбора и обучения и аттестации – не меняются на всех 
этапах работы с персоналом, прозрачны и понятны как сотруднику, так и руководителю. 

Мы считаем, что обучать персонал необходимо именно компетенциям. Происходит 
это так: на первом этапе обучения тренер организует самостоятельную работу участников по 
выделению уровней компетенции, используя домашние заготовки, которые были 
разработаны на этапе предтренинговой подготовки. Далее каждый участник самостоятельно 
или с помощью коллег оценивает на свой реальный уровень рассматриваемой компетенции. 
Затем проводится работа по формированию навыков, необходимых для повышения уровня 
компетенции каждого сотрудника до желаемого для компании. Затем каждый участник еще 
раз оценивает свой уровень компетенции и осознает, что ему необходимо «подтягивать» до 
требуемого уровня. 

На наш взгляд, таким образом, достигается несколько целей: 
1. Участники мотивируются на обучение и достижение необходимого для компании 

уровня каждой компетенции. 
2. Участники заинтересованы в применении и развитии полученных навыков, так как 

понимают пользу от вложенных усилий (достичь необходимого уровня компетенции для 
продолжения профессиональной деятельности или построения желаемой карьеры). 

3. Руководители имеют четкое представление, чему обучались их сотрудники. 
4. Руководство имеет возможность оценить эффективность вложенных в обучение 

персонала средств. 
5. Руководители четко представляют, что можно требовать от сотрудников. 
6. Сотрудники четко представляют, что им необходимо делать для того, чтобы их 

работу оценивали положительно. 
7. Руководители четко знают: как и по каким критериям проводить оценку или 

аттестацию персонала. 
8. Сотрудники четко представляют, какие компетенции им необходимы для 

карьерного роста. 
9. Во время обучения выявляются реальные и потенциальные перспективные 

сотрудники. 
10. Достигается единство критериев на всех этапах работы с персоналом: отбора, 

обучения, продвижения и оценки (аттестации). 
Целесообразно выделять три блока профессиональных компетенций: 
- управленческие компетенции; 
- коммуникативные компетенции; 
- аналитические компетенции. 
Каждый из этих блоков имеет разный набор компетенций внутри разных компаний и 

разных должностей. 
Логически выделяются три уровня одной профессиональной компетенции: 
1. Необходимый и достаточный — уровень компетенции, владение которым 

обеспечивает желаемую модель профессионального поведения сотрудника. 
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2. Желаемый – уровень, при котором достигается мастерское владение 
профессией. 

3. Потенциально возможный — переходный к новой ступени в карьере. 
В завершении хочется еще раз акцентировать внимание, что модель 

профессиональных компетенций вполне возможно сформировать ясной, четкой и удобной в 
употреблении и применять ее на всех этапах работы с персоналом: при подборе, обучении, 
аттестации, мотивации, планировании карьеры перспективных сотрудников, выявлении 
кадрового резерва и даже при увольнении сотрудников. 

Другой составляющей инновационной стратегии высокотехнологичного предприятия 
является формирование инновационного климата, который является частью общей 
организационной культуры организации. Чаще всего под инновационным климатом 
понимается комплекс условий, способствующий усилиям работников в выдвижении и 
реализации новых идей, в результате человек чувствует себя свободным, полностью 
мотивированным и готовым к творческой работе. 

Спецификой инновационного климата является то, что он оказывается в высокой 
зависимости от других компонентов хозяйственного климата страны, которые можно 
рассматривать в качестве факторов его развития. Можно отметить, что инновационный 
климат представляет собой наиболее сложный компонент хозяйственного климата, так как 
его существование (благоприятное состояние) невозможно в условиях неблагоприятных 
значений иных компонентов хозяйственного климата. 

Инновационный климат – это сложившиеся за определенный период времени условия 
в окружении организации, влияющие на эффективность ее инновационной деятельности. 

Инновационный климат – это состояние внешней среды организации, содействующее 
или противодействующее достижению инновационной цели. Проявляется он через влияние 
на инновационный потенциал. Инновационный климат подразделяется на микроклимат и 
макроклимат, т.е. на составляющие микросреды и макросреды предприятия. 

Составляющие инновационного макроклимата предприятия подразделяются на 
четыре основные сферы. 

1. Социальная, природно-географическая и коммуникационная сфера (социальная 
напряженность, доступ к сырьевым, топливным, энергетическим и материально-техническим 
ресурсам, транспорт, доступ к информационным ресурсам). 

2. Технологическая и научно-техническая сфера (рынок технологий и научно-
технической информации, наличие НИИ, консалтинговых, инжиниринговых, венчурных и 
других фирм). 

3. Экономическая и финансовая сфера (налоги, льготы на проведение НИОКР, 
инвестиционный климат на федеральном уровне, наличие заинтересованных в 
инновационных разработках инвесторов). 

4. Политическая и правовая сфера (федеральные и региональные планы и программы, 
законодательная база, регулирующая проведение НИОКР). 

Составляющие инновационного микроклимата предприятия подразделяются также на 
четыре основные зоны. 

1. Зона хозяйствования, сегмент рынка: скорость появления инновации на данном 
сегменте рынка, уровень конкуренции, отношения с потребителями, поставщиками и 
партнерами. 

2. Зона капиталовложений – инвестиции в развитие новых технологий. 
3. Зона новых технологий и научно-технических информационных ресурсов. 
4. Зона трудовых ресурсов – рынок труда специалистов, менеджеров, 

высококвалифицированных рабочих. 
Создание благоприятного инновационного климата предполагает атмосферу доверия, 

выявление и преодоление факторов, «блокирующих» творческие усилия и совместную 
поисковую работу персонала, расширение полномочий инноваторов на рабочем месте, 

http://humeur.ru/page/plany-na-blizhajshie-dni�
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использование организационных и психологических инструментов, помогающих 
«генерировать» новые идеи. 

Любые мотивирующие системы будут эффективны в тех случаях, когда они увязаны 
между собой и целенаправленно используются для поддержки инноваторов и 
инновационного климата организации в целом. Нет систем поддержки – нет инноваторов, 
нет инноваторов – нет нововведений. 

Для определения уровня инновационного развития предприятия недостаточно только 
оценки инновационного потенциала, необходимо также осуществлять анализ 
инновационного климата организации. 

Уровень инновационного климата оценивается аналогично инновационному 
потенциалу, характеризующему способность предприятия достигать поставленных 
инновационных целей при имеющихся в наличии финансовых, кадровых, научно-
технических, организационно-управленческих, информационно-методических и 
маркетинговых ресурсах. Значения инновационного климата предприятия будут находиться 
в диапазоне от 1 до 3: 

3 – состояние данного параметра внешней среды положительно влияет на 
инновационную деятельность, что позволяет полностью использовать имеющийся 
инновационный потенциал. Это состояние рассматривается как возможность для 
предприятия; 

2 – состояние данного параметра ненадежно – угрозы пока нет, но требуется 
наблюдение за его динамикой; 

1 – состояние данного компонента внешней среды отрицательно влияет на 
инновационный потенциал. Это состояние определяется как угроза для организации. 

Таким образом, инновационный климат можно определить как двойственное понятие. 
С одной стороны, он формирует основу для инновационной деятельности субъектов 
экономики. С другой стороны, сами субъекты экономики в своем стремлении к развитию 
создают предпосылки для улучшения инновационного климата. 

Еще более актуальна эта проблема при выходе на мировые рынки. На внешних 
рынках практически отсутствует даже исходная информация о продукции инновационных 
предприятий, а, следовательно, без серьезной работы в этом направлении нельзя надеяться 
на радикальное изменение ситуации с выходом предприятий на мировые рынки наукоемкой 
продукции и увеличения их доли. 

Таким образом, для успешного внедрения программы перевода промышленности на 
инновационный вариант развития необходимо создание действенной системы продвижения 
наукоемкой продукции на внутренние и мировые рынки. 

Создание инновационного климата в совокупности предопределяет эффективность 
работы инновационных предприятий. Одним из ключевых компонентов инновационного 
климата является инновационная инфраструктура. 

Исходя из интересов обеспечения устойчивого инновационного развития предприятия 
инновационная политика должна строиться на сочетании следующих принципов: 

- сохранения и приоритетной поддержки научно-технического потенциала 
предприятия, создания условий для актуализации этого потенциала; 

- использования инноваций для сглаживания диспропорций экономики территории; 
- расширения бюджетных возможностей предприятий по управлению инновационным 

климатом. 
Однако, обоснование приоритетов инновационного развития связано с большими 

трудностями, обусловленными, прежде всего, высокой неопределенностью и сильной 
зависимостью выбранных приоритетов от состояния социально-экономической среды 
предприятия, его способности к формированию инновационного климата, отвечающего 
требованиям проводимой модернизационной политики. Поэтому при выборе наиболее 
перспективных направлений развития инновационного климата, кроме особенностей научно-
технологического, производственного, финансового, природно-ресурсного и др. потенциалов 
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предприятия, следует предусматривать преобразования в системе управления 
инновационным климатом. 

Основными приоритетами управления инновационным климатом являются: 
содействие сохранению и развитию научно-технического потенциала; обеспечение 
конкурентоспособности экономики региона и создание новых инновационных продуктов; 
учет в процессе формирования инновационных территорий состояния и возможностей 
развития имеющегося научно-технического, инновационного, производственного и 
инфраструктурного потенциала; внедрение налоговых и иных льгот для инновационного 
развития инфраструктуры региона, выполняющих функцию по «выращиванию» 
инновационных предприятий; разработка концепции формирования инновационного 
климата с учетом приоритетных направлений науки, техники и технологий и интересов 
региона. 

Организационно - экономический механизм формирования интеллектуального 
капитала включает систему организационно-административных и экономических мер, 
направленных на формирование интеллектуального капитала высокотехнологичного 
предприятия и его использования при реализации инновационных процессов.  

Одной из ключевых составляющих предложенного механизма является создание 
венчурного фонда, который аккумулирует ресурсы для финансирования высокорискованных 
проектов, связанных с производством и реализацией инновационной продукции. Можно 
рассматривать возможность создания фондов двух типов: внутреннего и коллективного. 
Внутренний фонд создается в рамках предприятия с целью концентрации капитала для 
инвестиций в инновационный бизнес собственных ресурсов. Коллективный фонд 
формируется совместно с другими организациями, заинтересованными в инновационном 
развитии высокотехнологичного предприятия. К ним относятся государственные 
организации, вузы, потребители, партнеры.  

В общем случае реализация предложенного механизма предусматривает следующие 
этапы:  

1 Определение рационального типа высокотехнологичного предприятия в 
зависимости от реализованных стадий инновационного процесса, а также характеристик 
сферы его деятельности.  

2 Выбор интегрированной стратегии управления интеллектуальным капиталом как 
составляющей инновационной стратегии предприятия в зависимости от реализованных на 
предприятии конкурентной стратегии и стратегии роста.  

3 Формирование стратегических карт для каждой из выделенных подсистем 
предприятия всех видов деятельности, позволяющих определить стратегические цели 
деятельности его в области управления интеллектуальным капиталом.  

4 Разработка и реализация системы мер, направленных на достижение поставленных 
стратегических целей, а также позволяют минимизировать риски, возникающие при 
выполнении инновационных проектов.  

Формирование инновационной стратегии высокотехнологичного предприятия имеет 
ряд особенностей. Эти особенности обусловлены тем, что деятельность такого предприятия 
охватывает весь жизненный цикл продукции, создаваемой в результате интеллектуальной 
деятельности персонала предприятия. Это этапы НИОКР и непосредственного создания 
продуктовых инноваций, а также этапы разработки технологии их производства, освоения и 
выпуска продукции. 
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ПІДПРИЄМСТВІ 
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Складність умов господарювання та націленість на швидкі прибутки призводить до 
комплексу проблем організаційного, фінансового та технологічного характеру для 
підприємств машинобудівної галузі. В системі господарської діяльності підприємств існує 
багато недоліків, зокрема неможливість проведення аналізу комплексного стану 
ресурсозбереження й аналізу економічного стану в змінних умовах діяльності. Крім того 
існуючі методи оцінки ефективності інвестицій не приділяють значної уваги 
ресурсозберігаючим параметрам господарювання, що робить неможливим створення 
інструментів для підвищення ефективності ресурсозберігаючих проектів. Тому методи 
оцінки інвестиційних проектів з врахуванням ресурсозберігаючого фактору й економічного 
ефекту потребують критичного перегляду, що обумовлене зниженням кількості та якості 
необхідних в господарській діяльності ресурсів України, а також високим рівнем 
використання ресурсів порівняно з іншими країнами Європи. Для України проблема 
обґрунтування ефективності інвестицій у ресурсозбереження є надзвичайно актуальною. В 
Україні спостерігається високий рівень ресурсо- та енергоємності вітчизняної економіки, 
застарілих технологій та нераціонального використання ресурсів, значним спрацюванням 
основних засобів, високою залежністю від паливно-енергетичних ресурсів, істотними 
обсягами відходів виробництва. Перехід до ефективнішого суспільного виробництва та 
споживання, підвищення рівня раціонального використання ресурсів призведе до 
подальшого економічного та соціального розвитку країни, вирішення екологічних проблем. 
Розширення процесів ресурсозбереження сприятиме прискоренню інтеграції України до 
економіки розвинутих країн світу. Для того, щоб ресурсозберігаючі технології змогли із 
науково-дослідних та експериментальних розробок реалізувалися у проекті, необхідно 
оцінити ефективність від їх впровадження. Чим оригінальніші ресурсозберігаючі технології, 
тим більше інвестицій необхідно для їх впровадження, що спричиняє зростання 
економічного ризику. У сучасних економічних умовах розраховувати на 
конкурентоспроможність підприємства можуть тоді, коли вони намагаються випередити 
конкурентів в освоєнні досягнень ресурсозберігаючих технологій. Перехід до ринкової 
економіки змінив відносини між виробниками, розробниками нових ресурсозберігаючих 
технологій та споживачами, підвищив вимоги до обґрунтування ресурсозберігаючих 
технологій, що актуалізує проблему обґрунтування ефективності інвестицій в 
ресурсозберігаючі технології. 

Проблемам оцінки ефективності інвестицій присвячено ряд публікацій вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів. У наукових працях О.І. Амоші розроблено чинники, які 
мають вплив на доцільність та ефективність впровадження ресурсозберігаючих технологій 
на підприємствах [1, с. 3–9]. У працях Л.Г. Мельника вирішено проблеми ефективності з 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/55342/source:default�
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:109325/Source:default�
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:109325/Source:default�
http://www.bookle.ru/author/12499/�
http://www.bookle.ru/publisher/647/�
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позиції еколого-економічних розробок та економіки природокористування [2, с. 10-20]. І.Н. 
Сотник встановлені підходи до оцінки еколого-економічної оцінки ефективності 
ресурсозбереження, еколого-економічні інструменти ресурсозбереження і механізми їх 
практичного застосування на прикладі розвинутих країн і України [3, с. 1-10]. О.Е. Кропотіна 
розробила методичній підхід до відбору для фінансування ресурсозберігаючих проектів [4, 
с.49]. В наукових працях О.Ю. Попової приділено увагу підвищення ефективності і 
активізації інвестиційної діяльності [5, с. 1-20]. Наукові праці Лернера Ю. І. присвячені 
методології визначення ефективності інвестицій [6, с. 80]. Інвестиційні пріоритети розвитку 
світового господарства обґрунтував А.П. Румянцев [7, с.67]. Зокрема, особливості 
використання показника чистої теперішньої вартості проектів як узагальнюючого індикатора 
доцільності та ефективності заходів з впровадження нових видів технологій детально 
удосконалено авторами монографії [8, с. 25–29]. Наукові праці М. Урбанець присвячені 
інвестиціям в екологічну галузь [10, с. 686]. 

Незважаючи на те, що у наукових працях вищезазначених учених достатньо глибоко 
розкриваються проблеми інвестування та ресурсозбереження, деякі аспекти залишаються 
недостатньо розробленими. Нинішня економічна ситуація в Україні вимагає комплексного 
підходу до методичного забезпечення процесу обґрунтування економічного ефекту 
інвестицій в ресурсозберігаючі технології. Враховуючи великий внесок вчених-економістів 
треба зауважити, що дослідження та уточнення потребує оцінка економічного ефекту 
інвестицій в ресурсозберігаючі технології. 

Метою даного дослідження є удосконалення підходів до оцінювання економічного 
ефекту інвестування у ресурсозберігаючі технології на підприємствах для активізації 
залучення інвестицій в ресурсозберігаючі проекти та підвищення їх ефективності в сучасних 
економічних умовах. 

Економічний розвиток вітчизняних промислових підприємств забезпечується 
постійним зростанням їх виробничо-збутових можливостей. Одним з найпотужніших засобів 
такого зростання є впровадження заходів, що спрямовані на ресурсозбереження виробничих 
ресурсів. Реалізація таких заходів зменшить собівартість продукції та покращить її якість, що 
призведе до підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, збільшення 
обсягів виробництва продукції та зайняття нових ринків збуту. 

Проте, незважаючи на високу ефективність заходів з ресурсозбереження, практика 
сучасного господарювання свідчить про невисокі масштаби такого впровадження. Основною 
причиною такого явища є значні одноразові витрати, що супроводжують впровадження 
ресурсозбереження на підприємствах. При цьому проблема не лише в відсутності достатніх 
обсягів фінансування, а також в відсутності методичних засад для оцінювання економічного 
ефекту інвестицій в ресурсозберігаючі технології на підприємствах. 

Недоліком існуючих методичних принципів обґрунтування економічного ефекту 
інвестицій в ресурсозберігаючі технології є відсутність всебічного підходу: для розрахунку 
результатів впровадження ресурсозберігаючих технологій потрібно проводити оцінку 
загального інтегрального економічного ефекту. 

В даній ситуації рекомендується використовувати комплексний підхід до оцінювання 
інвестицій в ресурсозберігаючі технології, що враховує витрати усіх основних видів 
ресурсів. Одне з головних завдань обґрунтування економічного ефекту інвестицій в 
ресурсозберігаючі технології підприємства є побудова критеріальних показників зниження 
ресурсоємності, які б найліпше відповідали меті обгрунтування. Використання даної 
методики опрацьовано на ПАТ «Енергомашспецсталь». Для аналізу критеріальних 
показників зниження ресурсоємності взято показники діяльності підприємства ПАТ 
"Енергомашспецсталь" за 2010, 2011, 2012 роки. Основними видами діяльності ПАТ 
"Енергомашспецсталь" є: виробництво машин i устаткування для металургії, виробництво 
двигунів i турбін, крім авіаційних, автотранспортних i мотоциклетних двигунів. 

Критеріальні показники зниження ресурсоємності продукції можна представити в 
такий спосіб: 
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1) Зменшення питомої ваги використання сировини. 
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ВСИР. Р., ВСИР.І.– витрати на сировину відповідно при ресурсозберігаючих та існуючих 
технологіях, тис. грн.; 

ДЧ.Р., ДЧ.І. – чистий дохід відповідно при ресурсозберігаючих та існуючих технологіях, 
тис. грн.; 

СПР.Р., СПР.І. – собівартість реалізації продукції відповідно при ресурсозберігаючих та 
існуючих технологіях (інформаційне джерело річна інформація емітента цінних паперів за 
рік, розділ 25 – річна фінансова звітність. Звіт про фінансові результати за рік (форма 2), 
фінансові результати, собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), код рядку 
040), тис. грн.; 

ЧСИР.Р., ЧСИР.І. – частка сировини у собівартості продукції відповідно при 
ресурсозберігаючих та існуючих технологіях (інформаційне джерело річна інформація 
емітента цінних паперів за рік, розділ 11 – інформація про майновий стан та фінансово-
господарську діяльність емітента, розділ г – інформація про собівартість реалізованої 
продукції, рядок склад витрат), %; 

IЦ.Р., IЦ.І.– індекс цін відповідно при ресурсозберігаючих та існуючих технологіях 
(інформаційне джерело урядовий портал «Державний комітет статистики України»); 

IІНФЛ. – індекс інфляції. 
2) Зменшення питомої ваги використання відходів. 
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де ВВІД.Р, ВВІД.І. – вартість відходів, які використовуються у виробництві відповідно при 
ресурсозберігаючих та існуючих технологіях, тис. грн.; 

ЧВІД.Р., ЧВІД.І.– частка відходів у собівартості продукції відповідно при 
ресурсозберігаючих та існуючих технологіях (інформаційне джерело річна інформація 
емітента цінних паперів за рік, розділ 11 – інформація про майновий стан та фінансово-
господарську діяльність емітента, розділ г – інформація про собівартість реалізованої 
продукції, рядок склад витрат), %. 

3) Зниження питомої ваги браку. 
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де ВЗР., ВЗІ. – втрати від браку відповідно при ресурсозберігаючих та існуючих 
технологіях (інформаційне джерело річна інформація емітента цінних паперів за рік, розділ 
25 – річна фінансова звітність, примітки, витрати, пов’язані з втратами від браку, тис. грн.. 

4) Зменшення питомих витрат на покупні напівфабрікати. 
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де ВНАПІВ.Р, ВНАПІВ.І. – вартість напівфабрікатів, які використовуються у виробництві 
відповідно при ресурсозберігаючих та існуючих технологіях, тис. грн.; 

ЧНАПІВ.Р., ЧНАПІВ.І.– частка напівфабрікатів у собівартості продукції відповідно при 
ресурсозберігаючих та існуючих технологіях (інформаційне джерело річна інформація 
емітента цінних паперів за рік, розділ 11 – інформація про майновий стан та фінансово-
господарську діяльність емітента, розділ г – інформація про собівартість реалізованої 
продукції, рядок склад витрат), %. 

5) Зменшення питомих витрат на основні засоби. 
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  (6) 

де ВАМОР.Р, ВАМОР.І. – амортизаційні відрахування у виробництві відповідно при 
ресурсозберігаючих та існуючих технологіях, тис. грн.; 

ЧАМОР.Р., ЧАМОР.І.– норма амортизації у собівартості продукції відповідно при 
ресурсозберігаючих та існуючих технологіях (інформаційне джерело річна інформація 
емітента цінних паперів за рік, розділ 11 – інформація про майновий стан та фінансово-
господарську діяльність емітента, розділ г – інформація про собівартість реалізованої 
продукції, рядок склад витрат), %. 

Результати розрахунків критеріальних показників зниження ресурсоємності продукції 
від інвестицій представлені у табл.1. 

Таблиця 1 
Результати розрахунків критеріальних показників зниження ресурсоємності продукції 

в умовах ПАТ «Енергомашспецсталь» 
Зниження ресурсоємності продукції за видами ресурсів (грн./грн.) 

Роки 
Сировина Відходи 

Зниження 
браку 

Напівфабрикати Амортизація 
Допоміжні 
матеріали 

2010 -0,0128 -0,0153 -0,000003 -0,017 -0,0152 0 
2011 0,0027 -0,033 0,0009 -0,0833 0,0241 0 
2012 -0,001 -0,0014 -0,001 -0,0483 -0,0059 0,0273 
2013 -0,016 0,065 0 0 -0,013 -0,0698 

Як видно з табл. 1 на підприємстві ПАТ «Енергомашспецсталь» спостерігається 
зниження ресурсоємності продукції. Тому в подальшому підприємство потребує заходів зі 
зниження ресурсоємності продукції для стабілізації витрат та економії ресурсів. 

Оцінка економічної ефективності інвестицій в ресурсозберігаючі технології завжди 
пов’язана з труднощами: велика кількість окремих показників відображає окремий аспект 
ефективності, що ускладнює обґрунтування економічної ефективності інвестицій в 
ресурсозберігаючі технології й виділення неефективних та ефективних проектів. Для 
рішення цієї проблеми рекомендується застосовувати інтегральний показник економічної 
ефективності інвестицій в ресурсозберігаючі технології, що враховує всі окремі показники 
ефективності та дозволяє визначити загальний рівень економічної ефективності інвестицій в 
ресурсозберігаючі технології. Інтегральний показник значно полегшить обґрунтування та 
оцінку інвестиційних рішень по ресурсозберігаючим технологіям, а також порівняння 
альтернативних проектів ресурсозбереження і вибір напряму інвестування підприємством. 

Показником економічної ефективності інвестицій в ресурсозберігаючі технології 
узято приріст доходу підприємства, як різниця доходу до та після впровадження 
ресурсозберігаючих заходів. Інтегральний показник економічної ефективності інвестицій в 
ресурсозберігаючі технології, що пропонується при даному підході, матиме такий вигляд: 
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ПРЕСІПРІНВ ІНВРРСІНВЗСЕ  (7) 

де ЗРЕС. – зниження ресурсоємності, тис. грн; 
ІНВП. – потрібні інвестиції у впровадження ресурсозберігаючої технологій, тис.грн.; 
РПР.Р. РПР.І. – ресурсоємність продукції відповідно при ресурсозберігаючих та існуючих 

технологіях, тис.грн. 
Результати оцінки економічної ефективності інвестицій в ресурсозберігаючі 

технології підприємства показано у табл. 2. 
Як видно з табл. 2 інвестиції у ресурсозберігаючі технології у 2010 р. є 

неефективними, а в 2011 та 2013 рр. спостерігається ефективність інвестування 
ресурсозберігаючих технологій. Збільшення доходу від інвестицій у ресурсозберігаючі 
технології підвищує ефективність господарської діяльності підприємства, а зниження доходу 
від інвестицій у ресурсозберігаючі технології знижує ефективність господарської діяльності 
підприємства. 
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Таблиця 2 
Оцінка економічної ефективності інвестицій в ресурсозберігаючі технології 

підприємства 
Роки 

Показники 
2010-2013 

Економічна ефективність інвестицій в ресурсозберігаючі технології підприємства 
(тис. грн.) 63223,507 

 

Впровадження на підприємстві нових ресурсозберігаючих технологій часто викликає 
потребу у заміні старих технологій, які ще можуть функціонувати, але морально є 
застарілими. При цьому доцільно розглядати дві важливі умови заміни застарілих технологій 
на нові: 

- коли впровадження нової технології виробництва продукції потребує повної заміни 
застарілих технологій; 

- коли впровадження нової технології виробництва продукції викликає необхідність 
у заміні лише частини застарілих технологій. 

У сучасній науковій літературі методи оцінювання інвестування в ресурсозберігаючі 
технології та обґрунтування доцільності заміни технологій підприємства розглядають 
найчастіше перший з двох випадків. Один з найпоширеніших критеріїв доцільності 
здійснення такої заміни є перевищення питомих приведених витрат продукції за старою 
технологією виробництва продукції над величиною питомих приведених витрат виробництва 
продукції за новою технологією. 

З точки зору економіки на рівні підприємства, кінцевою метою реалізації заходів у 
галузі ресурсозбереження є зниження рівня витрат на виробництво і реалізацію продукції, 
що безпосередньо має виражатися в зниженні значення собівартості виготовлення одиниці 
продукції. 

Головною метою інвестування є отримання економічного ефекту. Рівень доходу 
дозволяє встановити здійснення цілей інвестора, який вступає в економічні відносини. 
Економічний ефект показує співвідношення результатів та витрат, а також виконує важливі 
функції: стимулювання, можливість відтворення та узагальнюючий результат. Це спричиняє 
його використання для оцінювання рівня економічної ефективності інвестицій. Економічний 
ефект є базовим параметром, який свідчить про прийнятність проекту для інвестора, а також 
показує розмір перевищення сукупних результатів над витратами. 

Економічний ефект при використанні ресурсозберігаючих технологій може бути 
визначений наступним способом: 
 ....... ))()(( ІНФЛЯЦРПРРПВІПРІ IСВПIСВПП   (8) 

де ВПІ., ВПР. – обсяг виробництва продукції відповідно при існуючих технологіях та 
ресурсозберігаючих технологіях (інформаційне джерело річна інформація емітента цінних 
паперів за рік , розділ 25 – річна фінансова звітність, Звіт про фінансові результати за рік 
(форма 2), фінансові результати, чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), код рядку 035), тис. грн.; 

СПР.І., СПР.Р. – собівартість продукції, що отримується відповідно при існуючих 
ресурсозберігаючих технологіях (інформаційне джерело річна інформація емітента цінних 
паперів за рік , розділ 25 – річна фінансова звітність, звіт про фінансові результати за рік 
(форма 2), фінансові результати, собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
код рядку 040), тис. грн.; 

ІВ.П. – індекс обсягу виробництва продукції. 
В той же час собівартість продукції, що отримується відповідно при 

ресурсозберігаючих технологіях становитиме: 
 jІПРІПРРПР ЕССС  ......  (9) 

Еj. – критерій ресурсозберігаючої ефективності j-ой продукції, грн./грн. 
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Поетапне визначення критерію ресурсозберігаючої ефективності пропонується 
методичних рекомендаціях з оцінки ресурсозберігаючої ефективності прогресивних 
наукоємних технологій [9, с.188-205]. Але в даній методиці не надається загальна формула 
визначення величини ресурсозберігаючої ефективності. Виведемо загальну формулу 
величини ресурсозберігаючої ефективності відповідно із цієї методики. Також доцільно 
ввести в цю формулу показник частки витрат ресурсів j-ой продукції по i-ой технології у 
загальній собівартості продукції задля точного розрахунку ресурсозберігаючого ефекту 
окремої продукції по окремій технології: 
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де ЗijЗ, ЗijБ – питомі поточні витрати ресурсів на одиницю випуску продукції 
відповідно за новою і старою технологією, тис.грн./од.; 

СijЗ , СijБ – вартість виробництва j-ой продукції по i-ой технології відповідно звітного 
року та базисного року (інформаційне джерело річна інформація емітента цінних паперів за 
рік , розділ 11 - інформація про майновий стан і фінансово- господарську діяльність емітента 
, розділ г - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, рядок 
№ 6 виробництво машин та устаткування для металургії 29.51.1, стовпець № 4 обсяг 
виробництва в натуральній формі (фізична одиниця виміру)), тис.грн.; 

ОijЗ , ОijБ – обсяги виробництва j-ой продукції по i-ой технології відповідно звітного 
року та базисного року (інформаційне джерело річна інформація емітента цінних паперів за 
рік, розділ 11 – інформація про майновий стан і фінансово- господарську діяльність емітента, 
розділ г – інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, рядок 
№ 6 виробництво машин та устаткування для металургії 29.51.1, стовпець № 4 обсяг 
виробництва в грошовій формі), тис.грн.; 

Чij.З, Чij.Б – частка витрат ресурсів j-ой продукції по i-ой технології у загальній 
собівартості продукції відповідно звітного та базисного року (інформаційне джерело річна 
інформація емітента цінних паперів за рік, розділ 11 – інформація про майновий стан та 
фінансово-господарську діяльність емітента, розділ г – інформація про собівартість 
реалізованої продукції, рядок склад витрат), %; 

Kj – питома капіталомісткість одиниці випуску продукції, тис.грн/од. 
Формула економічного ефекту при використанні ресурсозберігаючих технологій, 

враховуючи загальну формулу величини ресурсозберігаючої ефективності, матиме такий 
остаточний вигляд: 
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Для оцінювання економічного ефекту в ресурсозберігаючі технології треба визначити 
показник, за яким доцільно розраховувати ефективність інвестиційного забезпечення 
ресурсозбереження на підприємствах. 

З огляду на вищезазначене для оцінки ефективності інвестицій підходить показник, 
який враховує фактор часу. Спробуємо проаналізувати показники, які можна 
використовувати для оцінки ефективності інвестицій в ресурсозбереження: показник 
підсумків витрат і доходів, показник внутрішнього прибутку, показник кінцевої вартості 
капіталу, показник періоду окупності, показник приведеної вартості. 

Показник підсумків витрат і доходів у середньому за один період не дозволяє повно 
оцінити сумарний ефект, оскільки показує результат за один період. 

Показник внутрішньої ренти є відносним показником, тому в порівняльному аналізі 
альтернативних проектів ресурсозбереження він використовується достатньо умовно. На 
його основі неможливо зробити з позиції можливого вкладу в збільшення капіталу 
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підприємства правильні підсумки об альтернативних проектах ресурсозбереження. Якщо 
проекти істотно різняться за величиною грошових потоків, то цей недолік особливо ярко 
проявляється. Критерій внутрішньої ренти показує лише максимальний рівень витрат, що 
може бути асоційований з оцінюваним проектом. Зокрема якщо вартість інвестицій в обидва 
альтернативних проекти менше, чим значення внутрішньої ренти для них, вибір можливо 
зробити тільки за допомогою додаткових критеріїв. Коли ціна капіталу змінюється, показник 
внутрішньої ренти не дозволяє розрізняти ситуації. Одним із значних недоліків критерію 
внутрішньої ренти є відсутність властивості адитивності. Отож для двох інвестиційних 
проектів, що можуть бути реалізовані одночасно, критерій внутрішньої ренти не дорівнює 
сумі результату двох різних проектів. Показник внутрішньої ренти не використовується для 
аналізу неординарних інвестиційних потоків в ресурсозбереження. 

Показник періоду окупності має наступні недоліки. Він не враховує впливу доходів 
останніх періодів. Показник не показує різниці між проектами з однаковою сумою 
кумулятивних доходів, але різним розподілом її по періодах. Даний показник не володіє 
властивістю адитивності.  

Показник приведеної вартості проекту дозволяє розрахувати абсолютну величину 
ефекту від впровадження інвестиційного проекту. Цей метод заснований на зіставленні 
величини вихідних інвестицій з загальною сумою дисконтованих чистих грошових 
надходжень, що поступають нею протягом прогнозованого строку. Оскільки надходження 
грошових коштів розподіллено у часі, вони дисконтуються за допомогою коефіцієнта, що 
визначається аналітиком самостійно виходячи з можливого щорічного проценту повернення, 
котрий він може мати на інвестований ним капітал. Необхідно зауважити, що показник 
приведеної вартості відображує прогнозну оцінку змінення економічного потенціалу 
підприємства в випадку ухвалення проекту ресурсозберігаючих технологій, що 
розглядається. Цей показник адитивний в часі, тому що приведену вартість різних проектів 
ресурсозбереження можна підсумовувати. Це дуже важлива властивість, що насамперед 
виділяє цей критерій з інших і дозволяє використовувати його в якості головного при аналізі 
ефективності інвестицій в ресурсозберігаючі проекти. 

Проаналізувавши всі показники оцінки економічної і ефективності інвестицій в 
ресурсозберігаючі проекти вважається найбільшим ефективним застосовувати показник 
приведеної вартості. 

З урахуванням цього загальну формулу оцінювання економічної ефективності 
інвестицій в ресурсозберігаючі технології доцільно представити в такий спосіб: 
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де FVt – отримані грошові кошті в момент часу t; 
n – коефіцієнт дисконтування, тобто норма доходності або процентна ставка, частки 
од.; 
T – плановий горизонт часу (кількість років або кількість оборотів капіталу); 
It – інвестиції у технології в момент часу T (інформаційне джерело річна інформація 

емітента цінних паперів за рік , розділ 25 – фінансова звітність емітента, яка складена за 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розділ II – основні засоби, стовпець № 
5 надійшло за рік, рядок – разом, тис. грн. 

Використання даної методики опрацьовано в умовах ПАТ «Енергомашспецсталь». 
Для оцінювання економічного ефекту інвестицій в ресурсозберігаючі технології взято 
показники діяльності підприємства ПАТ «Енергомашспецсталь» за 2011, 2012 роки.  
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Результати розрахунків основних показників оцінювання економічної ефективності 
інвестицій в ресурсозберігаючі технології можна занести в табл. 3. 

Таблиця 3 
Основні показники економічної ефективності інвестицій в ресурсозберігаючі проекти в 

умовах ПАТ «Енергомашспецсталь» 
Найменування ресурсозберігаючої технології 

Показники В сфері 
сировини 

В сфері 
відходів 

В сфері 
електро-
енергії 

В сфері 
полуфаб-
рікатів 

В сфері 
основних 
засобів 

Всього 

Величина ресурсозберігаючої 
ефективності технології 
(збільшення прибутку) (грн. / 
грн.), Еj 

0,031 0,038 0,002 0,065 0,029 0,165 

Оцінка економічного ефекту 
інвестицій в 
ресурсозберігаючі технології 
(тис. грн.), PV 

4948,725 
3399,69

6 
8924,816 5960,037 8720,332 31953,605 

 

Дослідження досвіду провідних вчених економістів показало необхідність 
розроблення показників економічного ефекту інвестицій в ресурсозберігаючі технології. 
Запропонований в даній роботі підхід до оцінки економічного ефекту інвестицій в 
ресурсозберігаючі технології дозволить оцінювати альтернативні інвестиційні проекти 
ресурсозбереження з метою вибору найприйнятнішого. Перевагами цих методичних засад 
для підприємства є можливість оцінки всіх ризиків і результатів впровадження інвестиційних 
проектів ресурсозбереження. Підприємство має можливість підвищити свою 
конкурентоспроможність завдяки використанню прогнозування результатів інвестиційних 
проектів в ресурсозберігаючі технології. В перспективі подальших досліджень потрібно 
розробити оцінку впливу результатів інвестування ресурсозберігаючих технологій на 
фінансовий стан підприємства. 
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ГЛАВА 4.23. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 

Солнцева Н. В. 
кандидат економічних наук 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Важливим ресурсом, здатним створити гнучку, адаптивну і тим самим ефективну 
виробничу систему, є організаційна культура підприємства. Сьогодні в Україні відбувається 
перетворення організаційної культури з одиничного явища в практиці підприємницької 
діяльності до масового, яка набуває рис добре скоординованої та пріоритетної стратегії 
діяльності, стає найбільш значимою поряд з такими факторами, як виробничі потужності, 
технології, персонал. 

Аналіз економічної літератури показує, що до питання побудови ефективної 
організаційної культури такі дослідники, як Д. Арнольд, М. Бурке, К. Камерон, Л. Капелла, 
Е. Кенеді, Дж. Р. Коттер, Р. Куінн, Дж. Мартін, В. Сате, М. Тевене, Г. Хофстед, Е. Шейн 
підходять з різними критеріями, використовуючи різноманітні характеристики та методи для 
оцінки впливу тих або інших типів культури на ефективність діяльності підприємства. 
Суттєвий інтерес представляють праці з дослідження організаційної культури таких 
закордонних вчених авторів, як Р. Акофф, О. Віханський, Т. Галкіна, Е. Джакус, Д. Елдрідж, 
А. Кромбі, М. Мескон, А. Наумова, Р. Рюттінгер, Т. Соломандіна,   В. Співак, В. Томілов, 
К. Шольц, П. Штерн. 

Дослідженню процесу організації та управління підприємствами присвячено багато 
праць українськиї вчених, а саме А. Ачкасова, П. Бубенка, Г. Ковалевського, Т. Момот, В. 
Торкатюка, Л. Шутенка. Проблематиці організаційної культури присвячені роботи 
В. А. Євтушевського, О. А. Грішнової, А. М. Колота, В.О.Кравченко, Г. В. Назарової, 
М. В. Семикіної, В. І. Скуратівського, Л. Г. Панченка, С. Р. Пасєки, Г. Л. Хаєта, І. Б. Швець, 
А. В. Шегди тощо. 

Досвід багатьох успішних підприємств свідчить, що використання принципів 
організаційної культури дозволяє отримати високу ефективність виробництва та зайнятості, 
а також підвищити конкурентоспроможність. Разом з тим, слід підкреслити, що в умовах 
української економіки, з урахуванням особливостей її історичного минулого і сучасних 
проблем, ідеї організаційної культури та відповідний розвиток соціально-трудових відносин 
ще не знайшли широкого практичного впровадження.  

Значна актуальність теми дослідження пояснюється необхідністю інтеграції 
представлених різноманітних концепцій у сфері проблематики організаційного розвитку, 
організаційної культури, управління персоналом з ціллю наукового обґрунтування та 
розробки практичних рекомендацій по формуванню та розвитку організаційної культури 
підприємства. 

На підприємствах високорозвинених країн корпоративна культура вже тривалий час є 
одним з основних чинників ефективної діяльності, і відповідно, має високий рівень розвитку. 
В Україні розвиток корпоративної культури на будівельних підприємствах ще перебуває в 
зародковому стані. 

Досвід розвинутих країн показує, що вивчення культурних аспектів розвитку 
підприємництва є необхідною ланкою у практиці всіх спеціалістів, які взаємодіють із 
бізнесом. На жаль, організаційна культура українського бізнесу запозичила у бізнесі 
розвинутих країн лише зовнішню форму, термінологію («офіс» замість «контора», 
«менеджер» замість «керівник» і т. п.), але не цінності, принципи та стиль управління. 
Реальний стиль керівництва склався під дією традицій адміністративно-командної системи та 
нових кримінальних методів ведення бізнесу, які сформовані  унікальністю історичного 
моменту з його можливістю швидкого збагачення за рахунок силового тиску на конкурентів 
і/або адміністративного ресурсу, правового вакууму, що робило неоднозначним багато дій 
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підприємців початкового періоду українських реформ. Крім того, на Україні залежність між 
прибутковістю, ефективністю організації та організаційної культури ще не встановилася з 
тією ж жорсткістю причино-наслідкових зв’язків, як у розвинутих країнах.  

Негативно впливають на формування корпоративної культури такі риси характеру 
українців, як: 

 комплекс «меншовартості»,  
 сконцентрованість на внутрішніх переживаннях,  
 «відступи у себе», поєднані із замкненістю та недовірою, настороженим ставленням 

людини до оточення,  
 стиль притаєнного існування з життєвою філософією «моя хата з краю, нічого не 

знаю», «тихіше води, нижче трави».  
Негативно впливає на розвиток корпоративної культури – безпосередньо чи 

опосередковано – також суміш індивідуалізму та егоїзму, надто приземлений прагматизм. До 
цього слід додати надмірну довірливість, піддатливість зовнішнім впливам, пристосуванство 
[1].  

Але слід зазначити, що особливості національної культури українців, незважаючи на 
деякі негативні риси, які обумовлені історичним розвитком суспільства, характеризуються 
цілою низкою конструктивних рис української вдачі, які можуть сприяти засвоєнню 
нормативних цінностей корпоративної культури. Йдеться про високий рівень розвиненості 
волелюбства, амбітність, емоційний інтелект, відкритість, природний демократизм - ці 
особливості можуть бути закріплені не тільки в політичній, а і в корпоративній культурі.[2] 

Вадою сучасного менеджменту в українському бізнесі є брак корпоративної культури 
(винятком є хіба що фірми, які працюють на інтелектуальних ринках, наприклад 
комп'ютерному). Нині вона притаманна тільки небагатьом українським підприємствам 
(компаніям). Недоліком української культури менеджменту є те, що керівник переважно на 
інтуїтивному рівні усвідомлює, що добре, а що погано. При цьому він ще не завжди може 
сформулювати свої уявлення у вигляді кодексу. Корпоративна культура в Україні 
передається через людей у спадок: новачки потрапляють під тиск «наставників» і діють за 
їхніми настановами, вливаючись через них у колектив. І тут чимало залежить від колективу, 
конкретних виконавців, традицій інтелігентності. [3] 

Важливою є «проблема бюрократії», що зосталась після одержання незалежності 
Україною. Несприйнятливість бюрократичної форми управління до науково-технічних і 
організаційних нововведень стає особливо сильною в рамках противитратного 
господарського механізму. Відбувається це через зростання невідповідності цілей 
бюрократії, як влади постійних органів управління, і загальних цілей господарської 
діяльності. Власні цілі бюрократії, її прагнення зберегти межі своєї влади, удержати сфери 
контролю за процесом праці, приходять в усе більше протиріччя з реальними цілями 
виробництва. [4] 

Більшість менеджерів зверхньо дивляться на робітників, умови їхньої праці та 
можливості кар'єри, тобто на ті фактори, що здебільшого і просувають бізнес. За роки 
незалежності проблеми якості і відповідальності управлінського корпусу України так і не 
було вирішено.  

Але поступово необхідність відповідати загальноприйнятим світовим стандартам, 
бажання виходити на міжнародні ринки, завойовувати певний авторитет на світовій арені 
змушує керівників cучасних підприємств намагатися створювати умови для швидкого 
впровадження організаційної культури. 

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої 
залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Економічний 
ефект від розвитку цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у 
будівництво. Розвиток будівельної галузі неминуче викликає економічне зростання у країні 
та розв’язання багатьох соціальних проблем. На сучасному етапі досить складно говорити 
про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі. Якщо на регіональному рівні чітко 
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простежується тенденція верховенства будівельних організацій центральних районів і 
великих міст-мільйонерів у зв’язку з їх значними потужностями й інвестиційною 
привабливістю, то на глобальному рівні будівельна галузь України значно відстає через брак 
необхідних фінансових та організаційних перетворень. 

Стрімкий спад індексів виконання будівельних робіт утворився перш за все в категорії 
інженерних споруд досягнувши показника 77,4%, що в свою чергу пов’язано зі значними 
обсягами будівництва, яке здійснювалося до ЄВРО-2012. Загальний спад промислового 
виробництва та уповільненням виробничої активності господарчих суб’єктів позначився на 
будівництві не житлових споруд де було також зафіксовано спад до 80,9% відповідного 
періоду, а індекс у житловому будівництві навпаки підвищився на 2,4%.[5] 

Про стан будівельної галузі в 2013 році і її перспективи на майбутнє свідчить 
провідний світовий рейтинг Doing Business, у якому експерти Світового банку та 
Міжнародної фінансової корпорації визначають країни із найбільш сприятливими умовами 
ведення бізнесу. У щорічному рейтингу зручності ведення бізнесу досліджуються реформи 
за 10 напрямами у 189 країнах. У рейтингу за сприятливістю умов для підприємницької 
діяльності в 2013 році Україна піднялася на 28 позицій, посівши 112-е місце серед 189 
учасників рейтингу. При цьому необхідно зазначити, що найбільше вплинула (близько 65% 
від загального показника) на підйом України в рейтингу будівельна галузь. Після спрощення 
процедури отримання дозволу на будівництво зростання у рейтингу становило 145 пунктів 
— Україна піднялася зі 186-го на 41-е місце. [6] 

Наслідком цього є вкрай низький рівень інноваційної активності підприємств галузі, 
як з точки зору їх числа,  так і з позицій масштабів і характеру здійснюваних ними заходів із 
впровадження передових технологій, оновлення виробничого апарату, підвищення рівня 
організаційної культури. 

Досліджуючи особливості сучасного розвитку управління на українських 
будівельних підприємствах, використовуючи такі методи збору інформації, як 
спостереження та письмове опитування з використанням спеціально розроблених анкет з 
відповідними питаннями, визначено основні фактори, які впливають позитивно або 
негативно на організаційну культуру.  

Таблиця 1 
Фактори, які впливають на розвиток організаційної культури на будівельних 

підприємствах України 
Позитивні Негативні 

Національний характер Національний характер 
Можливість формування певної культури на основі 
організаційних культур розвинених країн 

Відсутність національної традиції формування 
корпоративної культури 

Розвиток законодавства на Україні, розуміння 
необхідності прийняття нових законодавчих актів 
відповідних сучасним вимогам 

Порушення законів та нормативних актів, звичка 
обходити правила 

Здатність адаптуватися до змін у навколишньому 
середовищі 

Нестабільна політична та економічна ситуація в 
країні 

Ефективні міжнародні зв’язки, прагнення виходу 
машинобудівних підприємств на міжнародні ринки 

Невідповідність міжнародним стандартам, 
впровадження стратегій управління на низькому рівні 

Зосередження у країні наукомістких і 
конкурентоспроможних представників галузі 

Несприятливий інвестиційний клімат  в країні 

Зріст ролі особистих зв’язків, ділових стосунків Перевага неформальних відносин 
Прагнення створювати єдину команду, корпоративний 
дух 

Прагнення керівників досягти власних цілей, 
зосередити в своїх руках всю владу та повноваження 

Високий науковий потенціал країни, високий рівень 
освіти 

Невідповідність рівня кваліфікації, профілю певної 
посаді, виду праці 

Поширене використання сучасних інструментів 
менеджменту 

Відсутність конструктивності дій та чіткої 
формалізації 

Розвиток консалтингових компаній на Україні, 
розуміння багатьма керівниками ролі HR- 
департаменту та спеціалістів з управління 
організаційною культурою 

Відсутність підрозділу, спеціаліста, який займається 
аналізом та розвитком організаційної культури на 
підприємстві 
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Рис. 1.Тенденції перетворення типів організаційної культури у мінливому ринковому 
середовищі 
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Зараз спостерігається тенденція переходу від одних типів організаційних культур вже 
традиційних для промислових підприємств до інших, більш динамічних, гнучких, що 
допомагають підприємствам пристосовуватися до вимог сучасного ринку (див. рис.1). Коли 
змінюються стратегічні завдання організації або окремого структурного підрозділу, ми 
можемо поставити перед собою ціль змінити культуру цього підрозділу в сторону того типу, 
який в найбільшій мірі буде сприяти підвищенню ефективності його діяльності. 

Керівники починають розуміти, що зв’язок між результатом та винагородою повинен 
бути присутнім. Велика увага вже надається професіоналізму, досвіду та творчості 
працівника. Керівництво сучасних підприємств відходить від патріархального, 
авторитарного стилю управління. 
У зв’язку з сучасними умовами господарювання, крупні підприємства намагаються 
пристосовуватися до змін у зовнішньому середовищі, тому гнучкість персоналу 
заохочується. Відходять ознаки примусової культури. Все більша кількість підприємств 
намагаються скласти добре враження для оточуючих конкурентів, споживачів. 

Бюрократичний тип організаційної культури диктує відповідний підхід до найму, 
просуванню та розвитку персоналу. Цінується професіоналізм, дисциплінованість, 
підпорядкованість  керівнику. Для технологічних цехів з багатоступеневим процесом 
виробництва саме цей тип організаційної культури є оптимальним. Жорсткий контроль 
життєво необхідний на небезпечному виробництві. Тобто для певних бізнес-процесів та 
відділів інколи не треба щось принципово змінювати, головне - мінімізувати ризики, 
пов’язані з людським фактором. На вакантні позиції в такі підрозділи підбирають таких 
працівників, яким психологічно комфортно працювати при бюрократичному типі трудових 
відносин – схильних до монотонної праці, врівноважених, які відрізняються високим 
ступенем ретельності. Як правило, такі люди не креативні, але вони здатні на протязі 
багатьох годин якісно виконувати тяжку рутину працю, яка потребує постійної концентрації 
уваги [7]. 

Сучасні будівельні підприємства все більш підтримують ринковий тип організаційної 
культури, відходячи від ієрархічної (бюрократичної) організаційної культури. Успіх 
визначається термінами проникнення на ринок та збільшенням ринкової долі, а не плавними 
календарними графіками та показниками плавного ходу рентабельного виконання операцій. 

На багатьох підприємствах можна відзначити високий ступінь приваблення 
працівників до постанови цілей, до вибору засобів досягнення цілей, що характеризує 
підприємницький тип культури. 

Дуже характерним стало відстоювання працівниками своїх інтересів, сподівання 
тільки на себе. Менеджери прагнуть лідерства, ставлять на перше місце свою самостійність. 
З одного боку, це дає поштовх швидше розвиватися всім працівникам, а керівники, 
відповідно, знаходяться постійно у курсі останніх подій та методів, намагаються їх 
реалізувати на практиці, дотримуються сучасних поглядів на стимулювання ініціативи 
працівників. Але з іншого боку, для українських будівельних підприємств, в сучасних 
умовах, коли практично всі підрозділи зустрічаються з багатьма проблемами, зумовленими 
зовнішніми та внутрішніми факторами, інколи дуже не вистачає сили соціальних зв’язків, 
згуртованості, що притаманно колективістській культурі.  

В сучасних умовах ринкового господарювання організаційна культура управління є 
одним із факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств. На жаль, реальний стан 
українського менеджменту та його організаційної культури є недосконалим. Про це свідчить 
низький рівень продуктивності та якості праці на більшості вітчизняних підприємств і їх 
низька конкурентоспроможність. Такий стан українського бізнесу диктує необхідність 
осмислення існуючих проблем і формування більш адекватної сучасним умовам 
господарювання моделі організаційної культури. Тому подальші дослідження організаційної 
культури є досить актуальними для фахівців з управління персоналом організацій. 
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Инвестиции являются неотъемлемой частью деятельности любого предприятия, 
поскольку обновление или создание новых производственных мощностей – залог успеха и 
развития. 

Традиционно сложилось, что создание промышленных групп является результатом 
взаимопроникновения и слияния капитала предприятий, относящихся к данной группе. 
Одной из основных целей формирования подобных объединений является расширение 
возможностей размещения собственных свободных и привлечение внешних ресурсов для 
реализации долгосрочных и широкомасштабных инвестиционных проектов и программ. 
Наиболее важной составляющей деятельности предприятия-участника промышленной 
группы является создание условий для финансового обеспечения и бесперебойного процесса 
расширенного воспроизводства [1]. 

Под финансовым обеспечением понимают совокупность экономических отношений, 
которые возникают по причине поиска, привлечения и эффективного использования 
финансово-кредитных ресурсов и организационно-управленческих принципов [2]. 

Таким образом, наиважнейшая задача промышленной группы заключается в анализе 
различных источников инвестиционных ресурсов, постоянном мониторинге изменчивых 
рыночных условий с целью определения наиболее экономично и организационно 
эффективного механизма формирования инвестиционных ресурсов. 

Вопросы привлечения инвестиционных ресурсов выделяются предпринимателями в 
один из наиболее важных аспектов инвестиционной деятельности. По данным Госкомстата 
Украины, инвестиционная деятельность отечественных предприятий сдерживается такими 
факторами: отсутствие финансирования (86% респондентов); значительные расходы (40%); 
отсутствие средств у заказчика (40%); высокие кредитные ставки (39%); несовершенство 
законодательства (32%) и т.п. [3]. В соответствии с приведенной информацией основным 
фактором, который сдерживает инвестиционную деятельность, являются трудности в 
получении и удорожание финансовых ресурсов. 

В современных условиях важным является поиск различных источников 
финансирования инвестиционной деятельности и оптимального их соотношения. Основной 
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критерий при выборе субъектами хозяйствования того или иного способа финансирования 
развития производства заключается в его экономической эффективности. Экономическая 
наука и практика разделяют все потенциальные источники финансирования на: собственные, 
ссудные и привлеченные [4]. 

 
 

Рис. 1. Основные источники финансирования инвестиционной деятельности [4] 
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Исследователи неоднократно рассматривали проблемы определения инвестиционных 
ресурсов и осуществляли их классификацию. Данные вопросы освещены в работах 
М. Игошина, Т. Маеровой, Н. Пелих, И. Ткаченко, И. Пасичника, Г. Стивенсона, М. Робертса 
и И. Гроузбека [5, 6, 7, 8] и других. Основные источники финансирования инвестиционной 
деятельности приведены на рис. 1. 

На предприятиях промышленной группы в основном используется механизм 
внутригруппового инвестирования за счет средств головного предприятия или 
перераспределения ресурсов внутри группы. Так как приобретение, создание, модернизация 
основных производственных фондов или другие варианты капитальных вложений требуют 
значительных затрат всегда возникает вопрос об экономической целесообразности 
осуществляемых процессов. При существующих многочисленных методиках их расчета, 
следует отметить, что на отечественных предприятиях уже традиционно сложилось 
несколько однообразное представление использования механизмов расчета экономической 
эффективности инвестиционных проектов. 

Конечной, а значит и основной целью любого предприятия является получение 
прибыли. Менталитет украинских инвесторов предполагает желание начать получать 
прибыль (именно прибыль, а не доход) от реализованных капитальных вложений как можно 
в наиболее короткий срок. Например, срок финансирования операций по финансовому 
лизингу, в отечественной экономике, в большинстве случаев укладывается в пятилетний 
срок, максимум – 7 лет, и, практически, никогда больше. 

Одним из элементов формирования затрат при создании продуктов производства, 
производимых на вновь созданных основных фондах, является амортизация. Увеличивая 
себестоимость продукции, она, соответственно, увеличивает её продажную стоимость, после 
реализации которой предприятие получает финансовые ресурсы, в которых, частично, 
содержится и часть средств, как компенсация расходов на приобретение основных средств, с 
помощью которых она создавалась.  

В международной практике бухгалтерского учета используется более сорока методов 
начисления амортизации. Налоговый Кодекс Украины, являясь основополагающим 
нормативным документом, который используют на практике отечественные бухгалтера, 
предлагает использовать пять методов амортизации [9]. 

Амортизация основных средств в налоговом учете начисляется с использованием тех 
же методов, которые применяются к объектам основных средств в бухгалтерском учете, и 
которые при этом оговорены в приказе об учетной политике предприятия с целью 
составления финансовой отчетности (пп. 145.1.5, 145.1.9 НКУ). Причем налоговая 
амортизация, как и бухучетная, начисляется помесячно (начиная с месяца, следующего за 
месяцем ввода объекта в эксплуатацию), а квартальная сумма налоговой амортизации (по 
каждому объекту) — определяется как сумма начисленных амортизационных отчислений по 
объекту за 3 месяца расчетного квартала. Сущность и экономические предпосылки 
целесообразности использования данных методов, согласно п.п. 145.1.5 НКУ, приведены в 
табл. 1. 

Анализ реального использования данных методов позволяет утверждать, что по 
частоте использования первое место, с абсолютным отрывом от других, занимает метод 
прямолинейного списания. Это связано с простотой его применения и элементарностью 
производимых расчетов. 

Второе место занимает метод уменьшения остаточной стоимости. Его зачастую как 
раз и используют для основных фондов получаемых или создаваемых в рамках реализации 
инвестиционных проектов, поскольку инвесторы хотят «отбить» свои капитальные вложения 
в максимально короткий срок. 

Остальные методы амортизации на отечественных предприятиях практически не 
используются, поскольку представляют сложность взаимосвязи производственных 
показателей и бухгалтерских расчетов, что зачастую вызывает у бухгалтеров желание 
упростить себе работу. 
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Таблица 1  
Методы начисления амортизации основных средств 

Суть метода 
Сумма амортизации 

годовая 
Дополнительные 

показатели 
Примечания 

1 2 3 4 
1. Прямолинейный метод 

Годовая сумма амортизации определяется делением 
амортизируемой стоимости на срок полезного 
использования объекта основных средств 

 
Агод = АмС : Т 

 
АмС = ПС - ЛС 

Размер амортизации зависит только от срока 
использования объекта ОС. Преимущества: этот метод 
отличается легкостью расчета. стоимость объекта ОС 
списывается равными частями в течение всего срока 
его эксплуатации. Недостатки: не учитывается 
моральный износ объектов ОС и фактор повышения 
затрат на ремонты по мере его эксплуатации (особенно 
в последние годы использования объекта ОС) 

2. Метод уменьшения остаточной стоимости 
Годовая сумма амортизации определяется как 
произведение остаточной стоимости объекта на 
начало отчетного года или первоначальной стоимости 
на дату начала начисления амортизации и годовой 
нормы амортизации. Годовая норма амортизации (в 
процентах) исчисляется как разница между единицей 
и результатом корня степени количества лет 
полезного использования объекта из результата от 
деления ликвидационной стоимости объекта на его 
первоначальную стоимость 

 
Агод = ОСТ (ПС) х На 

 
На = 1 - (ЛС : ПС)1/Т 

Преимущества: в течение первых лет эксплуатации 
объекта ОС накапливается значительная сумма 
средств, необходимых для его восстановления. 
Недостатки: предполагает обязательное наличие 
ликвидационной стоимости, необходимой для расчета 
нормы амортизации. Если же ликвидационная 
стоимость равна нулю, то составляющая (ЛС : ПС)1/Т 
также будет равна нулю. Таким образом годовая сумма 
амортизации окажется равной первоначальной 
стоимости 

3. Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости 
Годовая сумма амортизации определяется как 
произведение остаточной стоимости объекта на 
начало отчетного года или первоначальной стоимости 
на дату начала начисления амортизации и годовой 
нормы амортизации, исчисляемой согласно сроку 
полезного использования объекта, и удваивается. 
Данный метод применяется лишь при начислении 
амортизации к объектам основных средств, входящим 
в группы 4 (машины и оборудование) и 5 
(транспортные средства). 

 
Агод = ОСТ (ПС) х На 

 
На = (АмС : Т) х 2 

Преимущества: в течение первых лет эксплуатации 
объекта ОС накапливается значительная сумма 
средств, необходимых для его восстановления. Данный 
метод дает возможность на протяжении первой 
половины полезного срока использования основных 
средств возместить до 60 — 70 % их стоимости 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

4. Кумулятивный метод 
Годовая сумма амортизации определяется как 
произведение амортизируемой стоимости и 
кумулятивного коэффициента. Кумулятивный 
коэффициент рассчитывается делением количества 
лет, остающихся до конца срока полезного 
использования объекта основных средств, на 
сумму числа лет его полезного использования 

 
Агод = АмС х ki 

 
ki = Кл : Сл 

Например, для объекта основных средств со сроком службы 
5 лет кумулятивное число составит: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. 
Соответственно кумулятивный коэффициент каждого года 
эксплуатации объекта составит:  — в первый год — 5/15;  — 
во второй год — 4/15;  — в третий год — 3/15;  — в 
четвертый год — 2/15;  — в пятый год — 1/15. 
Преимущества: 1. В первые годы, когда интенсивность 
использования объекта ОС максимальная, амортизируется 
большая часть его стоимости. 2. В первые годы 
накапливаются денежные средства для замены 
амортизируемого объекта ОС. 3. Обеспечивается 
возможность увеличения части расходов на ремонт 
амортизируемых объектов ОС, приходящихся на последние 
годы их использования без соответствующего увеличения 
расходов производства (себестоимости продукции) за счет 
того, что сумма начисляемой амортизации в эти годы 
уменьшается. Недостатки: определенная степень 
трудоемкости 

5. Производственный метод 
Месячная сумма амортизации определяется как 
произведение фактического месячного объема 
продукции (работ, услуг) и производственной 
ставки амортизации. Производственная ставка 
амортизации исчисляется делением 
амортизируемой стоимости на общий объем 
продукции (работ, услуг), который предприятие 
рассчитывает произвести (выполнить) с 
использованием объекта основных средств 

 
Амес = Nмес х На 

 
На = АмС : Nобщ 

Применяется для начисления амортизации объектов ОС, 
техническое состояние которых зависит от количества 
произведенной продукции. Преимущества: этот метод очень 
рационален. Удобно применять при определении 
амортизации автотранспорта в зависимости от его пробега, 
станков и любого производственного оборудования. 
Недостатки: применение связано с трудностью определения 
выработки отдельных объектов ОС. Пока не совсем понятно, 
как будет применяться этот метод в связи с введением 
обязательного минимально допустимого срока амортизации 
ОС 

Условные обозначения: Агод — годовая сумма амортизации; АмС — амортизируемая стоимость; Т — срок полезного использования объекта; ПС — 
первоначальная стоимость; ЛС — ликвидационная стоимость; ОСТ — остаточная стоимость; На — норма амортизации; kі — кумулятивный коэффициент; Кл — 
количество лет, оставшихся до конца срока полезного использования объекта ОС; Сл — сумма числа лет полезного использования объекта ОС; Nмес — 
фактический месячный объем продукции (работ, услуг); Nобщ — общий объем продукции (работ, услуг), который предприятие ожидает произвести (выполнить) с 
использованием объекта ОС. 



И здесь мы подходим к тому, что ни один из предлагаемых методов амортизации не 
отвечает реальным условиям функционирования основных производственных мощностей и 
не предполагает получение максимальной экономической эффективности для самого 
предприятия. 

Если убрать из расчетов желание скорейшего возврата инвесторами вложенных в 
новые фонды финансовых ресурсов, то процесс использования основных средств 
предполагает, что затраты на содержание и эксплуатацию в первые годы будут 
наименьшими и с каждым последующим периодом будут возрастать (за счет физического 
износа и необходимости увеличения расходов на ремонты и текущее содержание). 

В данном случае можно было бы использовать предлагаемый в Налоговом Кодексе 
производственный метод амортизации, но отсутствие на предприятиях взаимоувязки 
производственных аналитических данных и автоматических бухгалтерских программ не 
дают возможность их практического применения. Так, при анализе применяемых методов 
амортизации на предприятиях донецкого региона, было зафиксировано только два случая 
применения данного метода. Первый случай: на автотранспортном предприятии 
(амортизация начислялась в зависимости от километража пробега автомобиля). Второй – в 
ремонтном депо Укрзализныци, где использовался программный комплекс «Фобос», в своем 
информационном массиве использующий данные производственных участков, которые 
формировали на выходе показатели, входящие в учетные составляющие бухгалтерии депо. 

В связи с тем, что для большинства производственных предприятий промышленной 
группы представляет непреодолимую сложность «увязать» фактические объемы 
производства и расчеты амортизации по всем объектам основных средств, используемых в 
рабочем процессе, необходимо рассмотреть возможность использования более простого 
математического метода, позволяющего учитывать возрастание затрат по содержанию 
определенных объектов основных средств в процессе их эксплуатации. 

Следует также подчеркнуть, что на большинстве отечественных предприятий 
практически не существует форм создания реальных инвестиционных фондов, которые бы 
исходили из анализа получаемых финансовых ресурсов от реализационных операций. 
Обычно руководство самостоятельно определяет сферы деятельности и объекты 
производства, которые требуют обновления, ремонта или модернизации, и направляют на 
эти цели денежные потоки, исходя из возможности выделения определенных средств из 
получаемого предприятием дохода. Причем осуществляется это в текущем времени, то есть 
за счет полученных средств в последних отчетных годах (месяцев), а никак уж не из 
накопленных сумм за какие-либо предшествующие операционные периоды. То есть, 
практически, деньги изымают из оборота тогда, когда они понадобятся, а не копят их 
заблаговременно. 

На предприятиях промышленной группы вообще идет фактическое 
перераспределение средств с рентабельных производств в сторону менее доходных отраслей. 
И в этой связи, целесообразно было бы определить источник текущих расходов, с тем, чтобы 
он носил плановый и прогнозируемый характер. 

В связи с тем, что одним из постоянных внутренних источников финансирования 
инвестиционной деятельности предприятия промышленной группы являются 
амортизационные отчисления, было бы логично предположить, что в те периоды, когда 
возникает необходимость в покупке нового оборудования (взамен физически или морально 
изношенного старого), необходимость роста расходов на ремонт и модернизацию и т.п., 
именно в эти временные рамки и необходимо увеличивать себестоимость продукции за счет 
дополнительных амортизационных отчислений с устаревших и поизносившихся 
необоротных активов. Соответственно, метод амортизации, рассчитываемый по данной 
логике должен носить не ускоренный, а наоборот, «замедленный» характер. То есть, в 
каждый из последующих периодов полезного использования основных средств, сумма 
амортизационных отчислений должна увеличиваться. 
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В данном контексте предлагается методика расчета амортизационных отчислений, 
который условно можно назвать «нарастающий». Суть его сводится к тому, что в формуле по 
кумулятивному методу в числителе показывается не Кл (количество лет, оставшихся до 
конца срока полезного использования объекта основных средств), а просто год эксплуатации 
объекта необоротных активов. Общие положения по порядку расчета и достоинства 
применения «нарастающего» метода приведены далее. 

Так, годовая сумма амортизации определяется как произведение амортизируемой 
стоимости и обратно-кумулятивного коэффициента. Обратно-кумулятивный коэффициент 
рассчитывается делением года эксплуатации объекта ОС, на сумму числа лет его полезного 
использования: 

 
Агод = АмС х (Гэ / Сл)     (1) 

где: Агод — годовая сумма амортизации; 
 АмС — амортизируемая стоимость; 
 Гэ — год эксплуатации объекта ОС;  
 Сл — сумма числа лет полезного использования объекта ОС. 
Например, для объекта основных средств со сроком службы 5 лет кумулятивное 

число составит: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Соответственно обратно-кумулятивный коэффициент 
каждого года эксплуатации объекта составит:  в первый год — 1/15;  во второй год — 2/15;  в 
третий год — 3/15;  в четвертый год — 4/15; в пятый год — 5/15. Соответственно, при 
первоначальной стоимости 100 тыс. грн. амортизация по данному объекту составит: в 
первый год — 6,67 тыс. грн.; во второй год — 13,33 тыс. грн.; в третий год — 20,0 тыс. грн.; 
в четвертый год — 26,67 тыс. грн.; в пятый год — 33,34 тыс. грн.  

Преимущества применения данного метода, с точки зрения формирования реальных 
внутренних инвестиционных ресурсов, следующие:  

- амортизируется полная стоимость объекта основных средств (не требуется 
определять ликвидационную стоимость активов); 

- в последние годы, когда расходы на содержание и эксплуатацию объекта ОС 
максимальные, амортизируется большая часть его стоимости; 

- в последние годы накапливаются реальные денежные средства для замены или 
капитального ремонта амортизируемого объекта основных средств. 

Кроме того, так как затраты на ремонт в бухгалтерском учете относятся на 
общепроизводственные расходы, то указываемое отдельными специалистами достоинства 
методов уменьшения остаточной стоимости, ускоренного уменьшения остаточной стоимости 
и кумулятивного, заключающиеся в том, что якобы обеспечивается возможность увеличения 
части расходов на ремонт амортизируемых объектов ОС, приходящихся на последние годы 
их использования без соответствующего увеличения расходов производства (себестоимости 
продукции) за счет того, что сумма начисляемой амортизации в эти годы уменьшается, 
является достаточно спорным. Соответственно, предлагаемый «нарастающий» метод 
начисления амортизации, с точки зрения формирования реальных внутренних 
инвестиционных ресурсов на предприятии промышленной группы, является более 
жизненным и, как следствие, более экономически обоснованным. 
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ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ 
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Економічний механізм створення конкурентоспроможності в сучасних умовах 
спрямований на пошук переваг, які відповідають логіці глобалізації. Адже, традиційні цінові 
переваги, пов'язані з володінням дешевої сировини і застосуванням дешевої робочої сили, не 
є стійкими й можуть бути відтворені в інших місцях в силу доступності сировинних ринків і 
мобільності світового виробництва. В умовах глобалізації конкурентоспроможність 
зрушується з цінової конкуренції до диференціації та удосконалення, здатності 
використовувати нове знання швидше за конкурентів і вміння створювати нововведення та 
забезпечувати унікальність. Саме тому розвиток культури управління 
конкурентоспроможністю підприємства, тобто уміння здобути вигідніше становище, 
отримати та утримати кращі результати, максимально подбати про перспективи за рахунок 
проведення своєчасного аналізу позицій підприємства на тій часточці ринку, яка йому 
належить є досить актуальним завданням. 

В умовах жорсткої конкуренції ринкову позицію підприємства визначають наявні в 
нього конкурентні переваги, вони й стають визначальним чинником комерційного успіху 
підприємства. Визначення конкурентних переваг сприятиме здатності підприємству 
реалізувати високий рівень конкурентоспроможності, що буде гарантом збереження його 
позицій на ринку в умовах кризи економіки.  

Конкурентна перевага, як економічна категорія, полягає в наявності у суб'єкта 
господарювання ексклюзивної цінності, яка забезпечує його стратегічну інвестиційну 
привабливість та надає перевагу перед конкурентами [6, 7]. Конкурентна перевага залежить 
від змісту цінності, джерела її походження, динамічності прояву та інших умов. Сутність 
конкурентної переваги обумовлена конкурентними відносинами та має місце лише при 
взаємодії підприємств на певному ринку.  

Теорії конкурентних переваг виходять з того, що кожен суб'єкт конкуренції має 
певний індивідуальний набір конкурентних переваг, які забезпечують суб'єктів 
господарювання ресурсами та властивостями. Головним є те, що конкурентні переваги – це 
потенційні можливості об'єкта або суб'єкта, які характеризуються наявністю 
розпізнавального чинника конкурента по відношенню до інших конкурентів. Конкурентні 
переваги та недоліки визначають ступінь конкурентоспроможності підприємства. 

У літературі не існує єдиного підходу до класифікації конкурентних переваг. Значна 
частина дослідників, наслідуючи М. Портера, як базові виділяють три конкурентні переваги: 
нижчі витрати, які надають можливість встановлювати нижчі ціни й отримувати вищі 
прибутки, репутацію фірми, зв'язки з клієнтами, а також інвестиційну привабливість, яка 
змушує інвестора вкладати кошти в певну сферу діяльності, та диференціацію (унікальність) 
товару, яка б забезпечувала найвищу споживчу цінність [5]. 

Т. Коупленд, Т. Коллер і Д. Муррін додають до зазначених вище двох конкурентних 
переваг більш продуктивне використання капіталу ніж конкуренти [4]. 

К. Хессіг і Г.Л. Азоєв  значну увагу приділяють чиннику часу, тобто швидкості 
реагування на потреби ринку та виділяють його як одну з ключових конкурентних переваг 
[1, 8]. 
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Такі автори, як Г.Л. Азоєв і Р.А. Фатхутдінов, розробили класифікації конкурентних 
переваг за кількома критеріями. Ці класифікації мають науковий і практичний інтерес, проте 
не позбавлені деяких недоліків. Зокрема, Г.Л. Азоєв як окремі критерії класифікації 
конкурентних переваг виділив: можливість імітації (унікальні/імітаційні) і характер динаміки 
(стійкі/нестабільні) [1]. Однак, якщо певна конкурентна перевага віднесена до категорії тих, 
що піддаються імітації, вона автоматично буде визнана нестабільною, і навпаки. Тобто 
виділення двох близьких класифікаційних ознак є зайвим. 

При формуванні конкурентних переваг підприємства І. Ансофф [2] особливу увагу 
приділяє високому рівню, якості НДДКР і стратегічним технологічним чинникам. До них 
відносяться інвестиції в НДДКР, нова технологія та динаміка її розвитку, позиція в 
конкурентній боротьбі, динаміка оновлення продукції та конкурентоспроможності 
підприємства.  

Аналіз зазначених класифікаційних ознак дає можливість визначити наступні ключові 
показниками формування конкурентних переваг (рис. 1) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Ключові показниками формування конкурентних переваг підприємства 

 

Рівень визначених показників формується в умовах впливу зовнішніх і внутрішніх 
чинників. Прояв зовнішніх чинників меншою мірою залежить від діяльності підприємства, 
навпаки, внутрішні чинники майже повністю визначаються вищим менеджментом суб’єкта 
господарювання. Класифікацію зовнішніх і внутрішніх чинників формування конкурентних 
переваг підприємства представлено в табл. 1. 

Конкурентні переваги формують певний конкурентний потенціал підприємства, 
процес визначення якого потребує додаткового дослідження. Нами запропоновані наступні 
методичні рекомендації оцінки рівня потенціалу конкурентоспроможності суб’єкта 
господарювання.  
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Конкурентоспроможність може бути оцінена лише в межах групи підприємств, які 
випускають однакові товари. Потенціал конкурентоспроможності підприємства формується під 
впливом чинників, що визначають конкурентні переваги (табл. 1).  

Таблиця 1  
Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників формування конкурентних переваг 

підприємства 
Види чинників Характеристика чинників конкурентних переваг підприємства 

Зовнішні чинники 

Науково-інноваційні 
Високий рівень інноваційної активності  
Державна підтримка науки та інноваційної діяльності  
Науковий рівень управління соціально-економічними системами 

Економіко-правові 

Рівень конкурентоспроможності країни  
Рівень конкурентоспроможності регіону  
Державна підтримка підприємництва  
Рівень конкуренції на ринку  
Рівень інтеграції в межах регіону та країни 
Правове регулювання економічних процесів  
Система стандартизації та сертифікації  
Податкові ставки в країні та регіоні  
Відсоткові ставки в країні та регіоні  
Рівень розвитку інфраструктури 

Соціальні  
Державна підтримка розвитку громадян 
Система підготовки та перепідготовки кадрів 

Еколого-          
географічні 

Кліматичні умови  
Географічне положення регіону 
Наявність ресурсів 

Внутрішні чинники 

Ресурсні 

Доступ до ринку ресурсів 
Доступ до ринку нових технологій  
Висококваліфікований персонал  
Висока прибутковість 

Організаційні 
Проблемно-цільова організаційна структура 
Функціонування системи забезпечення 
конкурентоспроможності 

Технологічні 
Впровадження нових технологій 
Створення нових товарів, послуг  
Удосконалення товарів, послуг 

Інформаційні 
Наявність інтегрованої інформаційної системи 
Управління інформаційними потоками з єдиного центру Використання 

ефективних інформаційних технологій 
 

Взаємозв'язок і взаємозумовленість перерахованих вище видів чинників та ключових 
показників формування конкурентних переваг (рис. 1) в матричній формі представлено у табл. 2.  

Таблиця 2 
Оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства 
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Для визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства використовується 
метод експертних оцінок, відповідно якому рівень забезпечення суб’єкта господарювання 
конкурентними перевагами, з точки зору наявних можливостей та ресурсів, оцінюються за 
10-ти бальною шкалою (при цьому 10 балів характеризує наявність або повне використання 
ресурсів, а 0 балів - їх відсутність). 

За таких умов бальна оцінка i-го показника формування конкурентних переваг під 
впливом дії чинників забезпечення конкурентоспроможності складе величину:  

                                                  ,                                                      (1) 
 

де  Рі – оцінка можливостей виконання i-го показника,   
      рij – елемент матриці, тобто бальна оцінка j-го чинника формування конкурентних 
переваг за i-м показником; 
      n – число чинників формування конкурентних переваг підприємства. 

Сумарна бальна оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства 
визначається за наступною формулою: 

 

                                              ,                                                         (2) 
 

де Кр – оцінка потенціалу конкурентоспроможності підприємства; 
     т – число показників формування конкурентних переваг підприємства. 

Бальна характеристика потенціалу конкурентоспроможності підприємства може бути 
доповнена якісною його оцінкою шляхом використання порогових значень якісного стану:  

- низький (Кр  3,5 бала);  
- середній (3,5 бала ≤ Кр  5,0 балів);  
- вище середнього (5,0 балів ≤ Кр  7,5 балів);  
- високий (Кр  ≥ 7,5 балів).  
Таким чином, запропонована нами методика рейтингової оцінки потенціалу 

конкурентоспроможності може застосовуватися до груп підприємств, що випускають 
аналогічну продукцію. При необхідності, методика може враховувати динаміку зміни 
конкретних факторних показників. 

В умовах нестабільного зовнішнього середовища вітчизняним підприємствам, 
оцінивши рівень власного потенціалу конкурентоспроможності, необхідно моделювати 
стратегічну поведінку на ринку з метою збереження досягнутих конкурентних переваг та 
подальшого їх нарощення. Економічна модель повинна забезпечити підприємству стійкий 
розвиток в умовах високої швидкості глобальних інноваційних перетворень.  

При аналізі або проектуванні тієї чи іншої моделі економічної поведінки в умовах 
конкурентної боротьби слід пам'ятати, що економічна діяльність підприємства, перш за все, 
складна система, для якої характерні всі властиві складним системам закономірності. Серед 
найбільш значущих властивостей складних динамічних систем доцільно розглянути дві, 
протилежних за значенням і, одночасно, взаємодоповнюючих один одну характеристики, 
притаманні будь-якій економічній системі: 

1) стійкість системи (здатність протистояти зовнішнім загрозам, зберігаючи свою 
цілісність). Ця характеристика, перш за все, належить структурно-ресурсній компоненті 
підприємства. При цьому стійкість досягається шляхом консервації накопичених ресурсів і 
збереження внутрішньої структури суб’єкта господарювання. Такий спосіб характерний для 
консервативного типу реагування, результатом якого є дві форми реалізації поведінки 
підприємства:  

 консервація – результат «пасивного» способу реагування, що передбачає 
капсуляцію ресурсної компоненти підприємства та збереження в незмінному вигляді 
внутрішньої структури та характеру зовнішніх зв'язків. Ця форма стратегічної поведінки 
підприємства обирається, як правило, за умови тривалого несприятливого періоду;  
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 мобілізація – результат «активного» способу реагування, що передбачає пошукову 
активність, яка змінює характер зовнішніх зв'язків, що дозволяє зберігати внутрішню 
структуру. Ця форма стратегічної поведінки підприємства обирається, як правило, за умови 
короткотермінового несприятливого періоду; 

2) мінливість системи (здатність адаптуватися до внутрішніх і зовнішніх змін, 
забезпечуючи розвиток). Ця характеристика, перш за все, притаманна функціонально-
діяльнісній компоненті підприємства. При цьому мінливість досягається шляхом витрачання 
накопичених ресурсів і зміни внутрішньої структури. Такий спосіб характерний для 
прогресивного типу реагування, результатом якого є дві форми реалізації поведінки 
підприємства:  

 адаптація – результат «пасивного» (ситуаційного) способу реагування, що 
передбачає пристосування до зовнішніх змін за рахунок зміни внутрішньої структури, але 
без зміни характеру зовнішніх зв'язків. Ця форма стратегічної поведінки підприємства 
обирається, як правило, за умови короткотермінового несприятливого періоду.  

 модифікація – результат «активного» (інноваційного) способу реагування, що 
передбачає вдосконалення системи шляхом зміни внутрішньої структури і характеру 
зовнішніх зв'язків. Ця форма стратегічної поведінки підприємства обирається, як правило, за 
умови тривалого несприятливого періоду [3]. 

Таким чином, можна виділити чотири типи економічної поведінки підприємства в 
умовах змінного зовнішнього середовища: консервація, адаптація, мобілізація, модифікація 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Модель економічної поведінки підприємства в умовах конкуренції 
 

Отримана модель дозволяє обрати найбільш адекватний конкурентній ситуації та 
рівню конкурентного потенціалу тип поведінки підприємства (з урахуванням поставлених 
стратегічних цілей). Залежно від цього обирається спосіб реструктуризації внутрішніх і 
зовнішніх зв'язків підприємства на етапі реформування, які адаптуються до нових соціально-
економічних умов.  

В даний час, коли конкурентна ситуація вимагає від підприємства інноваційного 
прориву, часто використовується синтез двох економічних типів поведінки, що дозволяє 
сформувати нові конкурентні переваги.  

Таким чином, жоден суб'єкт господарювання не може мати гарантій на збереження 
досягнутих ним конкурентних переваг на весь час функціонування. Для уникнення ризику 
втрати конкурентоспроможності підприємству необхідно здійснювати моніторинг чинників 
формування конкурентних переваг та оцінювати рівень власного конкурентного потенціалу. 
Конкурентні переваги повинні постійно підтримуватися, зберігатися, нарощуватися шляхом 
безперервного пошуку більш ефективних способів ведення бізнесу та постійних змін у 
діяльності підприємства в межах його загальної стратегії. Для цього підприємству необхідно 
своєчасно коригувати економічну поведінку з урахуванням високої швидкості змін у 
зовнішньому середовищі на основі вибору найбільш адекватного типу конкурентної 
боротьби. 
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ГЛАВА 4.26. ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

Черчата А.О. 
ст. викладач, 

Придніпровська академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ 
 

В системі галузей будівельна галузь є однією з найбільш пріоритетних, оскільки 
вирішує фундаментальні економічні та соціальні проблеми, що пов’язані з відтворювальним 
аспектом економіки і житловим будівництвом. Завдяки будівництву створюються нові і 
реконструюються діючі основні фонди для всіх галузей економіки. Від стану будівельного 
комплексу залежать перспективи економічного зростання та можливості модернізації 
економіки, технічного переозброєння її галузей.  

За роки реформ будівельна галузь стала однією з небагатьох галузей економіки, що 
динамічно розвиваються. Однак за цей період відбулася дезінтеграція господарських зв’язків 
між усіма учасниками будівельного процесу, скорочення числа великих, що володіють 
необхідним організаційним і ресурсним потенціалом будівельно-монтажних трестів і 
домобудівних комбінатів, погіршилися умови для виробничо-технологічної комплектації 
об’єктів, що будуються, внаслідок порушення економічних відносин між підприємствами 
будіндустрії, посередниками, субпідрядниками, підрядними структурами; посилилася 
тіньова складова будівельного бізнесу. Широкомасштабне житлове будівництво скоротилося 
в 1,5-2 рази. Житлове будівництво в останні роки стало стикатися з падінням 
платоспроможного попиту населення.  

Впровадження логістичних підходів в управлінні будівництвом придбало велику 
актуальність на сучасному етапі розвитку української економіки. Це пов’язано з 
інтенсифікацією будівельного виробництва, застосуванням нових матеріалів і технологій 
будівництва, розширенням числа горизонтальних господарських зв’язків між 
підприємствами будівельного комплексу, наростанням інтенсивності економічних потоків в 
будівництві та сполучених галузях. В цих умовах об’єктивно зростає значення логістичної 
координації матеріальних, інформаційних і фінансових потоків, забезпечення узгодженого в 
часі і просторі процесу підготовки будівельного виробництва, закупівель, транспортування, 
постачання і виробничо-технологічної комплектації на об’єктах, що будуються. 

Використання логістичного управління в будівництві дозволяє скоротити різні види 
запасів, контролювати обсяг незавершеного виробництва, знизити ризики в будівництві, 
інтенсифікувати процеси руху продукції і прискорити оборотність капіталу, забезпечити 
синхронізацію поставок матеріально-технічних ресурсів; узгодженість виробничо-
технологічної комплектації з процесом будівельно-монтажних робіт і, тим самим, 
забезпечити високу ефективність всього інвестиційно-будівельного циклу. 

Теоретичні та методичні засади застосування логістики розкрито в працях таких 
зарубіжних та українських науковців: Бауэрсокса Д. Дж., Ламберта Д., Уотерса Д., Аникина 
Б.А., Денисенко М.П., Смиричинського В.В. та ін. [1-5]. 
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Вивченню проблеми впровадження логістичного управління на підприємствах 
будівельної галузі приділяли увагу ряд науковців, зокрема Жаворонков Е.П., Івакін Е.К., 
Щербаков А.І., Арутюнян І.А., Гойко А.Ф., Скакун В.А. [6-8]. 

Проте існує широкий комплекс проблем і невирішених питань в області логістичного 
управління, зокрема будівельних підприємств. 

Багато хто з вищенаведених авторів торкаються у своїх роботах тих чи інших аспектів 
логістики будівництва. Тим не менш, певний спектр науково-практичних проблем 
будівельної галузі, пов’язаних з закономірностями логістичного управління, залишається не 
вирішуваним. 

Розвиток будівельної галузі стримується не тільки наслідками кризи, а й 
недосконалістю інституційної системи, що забезпечує будівництво. Дозвільна система вкрай 
нераціональна і корумпована: наприклад, для будівництва найпростішої будівлі – складу – 
потрібно отримати більше 20 узгоджень, на що витрачається до 2% кошторисної вартості й 
декілька місяців часу. Система нормативів і стандартів теж не на користь будівельної 
активності – існує більше 1000 нормативних документів регулювання процесів будівництва 
на державному та місцевому рівнях. 

При розробці стратегії розвитку будівельного підприємства важливо враховувати три 
складових: техніко-технологічну (обладнання та матеріали), ринкову (потреби і вимоги), 
сезонно-просторову (місцеві умови). Відмічаючи високо динамічність будівельного процесу, 
важливо підкреслити, що це не тільки скорочення виробничого процесу, а і реакція на стан 
економіки, зміну технологій, конструкції, архітектури, ринковий характер самого бізнесу. З 
цих оцінок формується власне стратегія розвитку. 

Економічну складову стійкості характеризують обсяги виробництва і продаж, 
рентабельність, ліквідність, структура собівартості та інші. Важливе значення має також 
показник рентабельності операційної діяльності. На рис. 1 наведено рентабельність 
операційної діяльності будівельних підприємств України за 2008-2013 роки.  
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Рис. 1. Рентабельність операційної діяльності  будівельних підприємств України  

за 2008-2013 роки, % [10] 
 

Наведені дані свідчать, що на протязі аналізованого періоду показник рентабельності 
операційної діяльності має від’ємне значення. Лише у 2011 році цей показник склав +0,8. 

Дослідження ефективності будівельного виробництва як соціально значущої галузі 
вітчизняної економіки характеризують наявність негативних тенденцій зростання 
собівартості будівництва об’єктів і матеріаломісткості будівельного виробництва, 
збільшення запасів і термінів зведення об’єктів, значного підвищення цін на запроваджувані 
в експлуатацію житлові площі. Це вимагає використання логістичного підходу до управління 
логістичними потоками і формування ефективних логістичних систем у будівництві. 
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Логістика будівництва - це наука і практика управління економічними потоками і 
запасами в будівництві з метою досягнення інвестиційних цілей в оптимальному рішенні. У 
більш вузькому сенсі логістика будівельної фірми - це сукупність інструментів, форм, 
методів і процесів організації і управління потоками і запасами фірмидля найбільш 
ефективного та оптимального досягнення загальнофірмових цілей.  

Застосування логістичних принципів має бути спрямоване на весь будівельний цикл - 
від проектування до реалізації продукції на ринку нерухомості. Необхідною умовою 
здійснення логістичного управління є логістизація будівельної діяльності. Це означає, що 
будівництво розглядається з позицій потокової концепції, з позицій потоку - руху та 
динаміки. Отже, будівельний цикл є своєрідна логістична система, а етапи цього циклу - 
логістичні ланцюги. Таким чином, логістизація готує будівельне виробництво до сприйняття 
логістичного забезпечення, створює умови для оптимізації будівельного потоку. Оскільки з 
точки зору логістики будівництво є сукупність потоков - фінансових, матеріальних, 
трудових, інформаційних та ін., - то логістичне управління спрямоване на оптимізацію 
всього будівельного циклу. В спеціальній літературі використовувалося поняття будівельних 
потоків, але тільки в даний час такі потоки придбали науковий сенс як об’єкт логістичної 
системи управління будівельним підприємством. Специфіка будівельного виробництва 
визначає склад і структуру логістичного забезпечення. Доцільно виявитиі та систематизувати 
галузеві особливості, які як фактори впливають на логістику будівництва. До числа таких 
особливостей відносятся:  

- готова будівельна продукція як товар виступає в формі нерухомості;  
- будівельна галузь має складну структуру, що обумовлена її міжгалузевою 

специфікою;  
- будівельна продукція, використовується в якості засобів виробництва і предметів 

споживання;  
- тривалий виробничий цикл і великий обсяг незавершеного будівництва;  
- необхідність розвиненої інфраструктури та видів забезпечення будівельного 

виробництва, значний обсяг підготовчих робіт;  
- якість будівельної продукції та ефективність будівельно-монтажних робіт в значній 

мірі визначаються проектом;  
- висока диверсифікація будівельної продукції на рівні, близькому індивідуальним 

потребам замовника;  
- вплив природних факторів, рельєфу місцевості і навколишньої забудови на 

організацію будівельного процесу;  
- нерухомість і територіальна закріпленість (локалізація) будівельної продукції, 

високий вплив факторів сезонності, розкид об’єктів на обширній території;  
- висока ресурсомісткість (трудомісткість і матеріалоємність) будівельного 

виробництва;  
- необхідні для будівництва фінансові кошти приймають форму капіталовкладень 

(інвестицій);  
- високий рівень іммобілізації ресурсів в незавершеному будівельному циклі;  
- необхідність виробничо-технічної комплектації;  
- з’єднання в будівельному виробництві промислової функціональності, технологій 

потокового виробництва з вимогами архітектурного дизайну та індивідуальними 
побажаннями замовника. 
Особливості будівельного виробництва визначають процес матеріалоспоживання і 

руху економічних потоків на об’єкті і поза ним, а також до і після виконання робіт.  
Все це є вихідними умовами для логистизации будівництва і формування будівельної 

логістики. 
Якщо абстрагуватися від специфічних проблем кожного окремо взятого будівельного 

підприємства, то в складі агрегованих цілей логистизации будівництва можна назвати: 
- скорочення втрат неспряжених потоків;  
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- підвищення якості та конкурентоспроможності будівельної продукції; 
- зниження витрат на утримання запасів і іммобілізацію коштів підприємства;  
- ріст адаптивності будівельного виробництва до мінливої кон’юнктури ринку. 
Засоби досягнення цілей логістизації будівництва доцільно групувати за такими 

напрямками: 
- організація нових потоків і органів управління ними;  
- реформування або ліквідація нераціональних потоків та підрозділів фірми, що їх 

забезпечують;  
- розшівка вузьких місць, розширення і модифікація найбільш навантажених потоків;  
- технічне переозброєння, розробка і впровадження прогресивних технологій 

організації потоків;  
- удосконалення організаційної структури будівельного підприємства з урахуванням 

вимог логистизации будівництва. 
Впровадження логістичного управління на будівельних підприємствах проходить, як 

правило, три етапи (рис. 2).  

 
Рис. 2. Етапи впровадження логістичного підходу на будівельному підприємстві  

[власна розробка] 
 

Оскільки перший етап передбачає ресурсозабезпечення будівельного процесу, 
основна функція логістики - постачання ресурсів на будівельний майданчик. На цьому етапі 
логістичні операції розподілені між різними підрозділами, проте з’являється тенденція до 
об’єднання логістичних функцій в організаційні підсистеми. На другому етапі до операцій 
постачання ресурсів додаються інші: складування, оптимізація запасів, обслуговування 

Етапи впровадження логістичного управління на будівельному 
підприємстві 

1 етап. Ресурсозабезпечення будівельного процесу 

Ідентифікація логістичних операцій, розподілених між 
різними підрозділами будівельного підприємства 

Координація транспортно-складських процесів та 
управління запасами 

Об’єднання логістичних операцій та функцій в 
організаційні підсистеми будівельного підприємства 

2 етап. Організація основних будівельних процесів 

Систематизація логістичних функцій та інтеграція 
логістичних операцій 

3 етап. Створення організаційного механізму логістизації 
будівельного підприємства 
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замовників. Розширюються логістичні функції, і об’єднується більшість логістичних 
операцій, створюються системи постачання ресурсів. На третьому етапі відбувається повне 
об'єднання усіх логістичних операцій на підприємстві. 

Зміцнення організацій будівельного комплексу та підвищення результативності їх 
діяльності залежить від цілого ряду макро-і мікроекономічних чинників. Вони можуть бути 
згруповані в два великих блоку, перший з яких включає проблеми вдосконалення податкової, 
тарифної, фінансово-кредитної та зовнішньоекономічної політики, а також інших державних 
регуляторів, тобто проблеми макроекономічного забезпечення, макрологистики, вирішення 
яких виходить за межі можливостей менеджменту будівельних структур.  

До другого блоку умов підвищення ефективності будівельних процесів відносяться 
мікрологістични проблеми, вирішення яких має здійснюватися безпосередньо менеджментом 
будівельних організацій. При цьому в складі даного блоку, в свою чергу, можна виділити дві 
основні групи проблем:  

- підвищення ефективності внутрішньофірмового механізму господарювання: 
- скорочення витрат будівельного виробництва; 
- оптимізація внутрішніх структурно-функціональних зв’язків; 
- розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення та внутрішнього контролінгу; 
- підвищення ефективності фінансового менеджменту та інноваційних робіт; 
- зміцнення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу; 
- вдосконалення механізму взаємодії з зовнішнім середовищем господарювання: 
- розвиток методів міжфірмової взаємодії з постачальниками будматеріалів, ланками 

інфраструктури та іншими бізнес-партнерами; 
- оптимізація цінової політики; 
- пошук перспективних сегментів ринку будівельних робіт і закріплення на них.  
Вирішенню обох груп проблем може суттєво сприяти використання логістичних 

підходів, в т.ч. логістика закупівель та логістизація будівельного виробництва. 
Послідовна логістизація будівництва стосовно діяльності будівельної фірми повинна 

забезпечити (на завершальному етапі) формування ряду інтеграційних ефектів:  
- координацію всіх процесів товарно-матеріального руху, включаючи закупівлю 

будівельних матеріалів, комплектацію, управління запасами і незавершеним виробництвом;  
- інтеграцію функцій управління і контролю за матеріальними потоками 

(управлінську інтеграцію);  
- інтеграцію технологічних процесів будівельного підприємства та його партнерів 

(технологічну інтеграцію);  
- інтеграцію матеріальних та інформаційних потоків;  
- перехід до підприємства як до цілісної логістичної системі, в якій досягнення бізнес-

цілей передбачає формування раціональної організаційної структури (організаційну 
інтеграцію). 

Таким чином, логістичне управління дозволяє забезпечити необхідну координацію 
логістичних потоків, синхронізацію постачань матеріально-технічних ресурсів, скоротити 
різні види запасів, контролювати обсяг незавершеного виробництва, знизити ризики в 
процесі інвестиційного менеджменту, задіяти ефективний моніторинг реалізації будівельно-
монтажних робіт на всіх етапах інвестиційно-будівельного циклу. 
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Характеристики любой социально-экономической системы в динамике представляют 
собой случайный процесс. Есть процессы, на ход которых случайные факторы влияют слабо, 
и их можно изучать в детерминированной постановке. Однако существуют процессы, где 
случайность играет очень большую роль, и таких процессов в экономике большинство. 
Учитывать (или не учитывать) случайность процесса зависит от цели исследования. По мере 
углубления и уточнения наших знаний об экономике, все большее число процессов 
приходится рассматривать как случайные, учитывая не только их поведение «в среднем», но 
и случайные отклонения от этого среднего. 

Прогнозируя результаты экономической системы, необходимо учитывать ее 
устойчивость, то есть способность в условиях неопределенности окружающей среды и 
внутреннего состояния удерживать заданные параметры в допустимой области и достигать 
планируемых результатов. Анализ прогнозируемой устойчивости связан с рассмотрением 
ожидаемых движений системы при различных возмущениях. Движение системы – это некая 
абстракция, описывающая изменение ее состояний. От состояния системы зависят значения 
выходных величин. Если разностью между исходным и новым движением можно 
пренебречь, то говорят об устойчивости исходного движения. Если система не может своими 
силами вернуться или приблизиться к траектории исходного движения, то система 
неустойчива. 

Вопросы экономической устойчивости системы актуальны и занимают ключевые 
позиции в трудах ученых и в практической деятельности работников предприятий. 
Объективная и точная оценка экономической устойчивости системы является необходимым 
элементом процесса управления. 

Под устойчивостью в широком смысле понимают способность системы возвращаться 
в состояние равновесия после того, как она была из этого состояния выведена под влиянием 
внешних или /и внутренних возмущающих воздействий. Понятие «состояние равновесия» 
является основополагающим в теории устойчивости. Таким образом, устойчивость 
предполагает сохранение параметров процесса. Понятие «состояние равновесия», в котором 
система остается сколь угодно долго неприменимо к развивающимся экономическим 
системам. Развивающиеся системы обладают рядом особых свойств, в числе которых 
неравновесность системы, стремление использовать свою энергию не для поддержания 
стабильности, а для роста и развития. 

Анализ различных трактовок понятия экономической устойчивости хозяйствующего 
субъекта позволяет сделать следующий вывод. Экономическая устойчивость – это свойство 
предприятия (проекта) как целостного обособленного объекта. Устойчивость – это внешнее 
проявление внутренних свойств самого объекта. Основа экономической устойчивости 
заложена внутри объекта и появляется при взаимодействии с внешними и внутренними 
возмущениями, не учтенными в модели функционирования. Для того чтобы повысить 

http://minregionbud.gov.ua/�
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устойчивость, необходимо совершенствовать объект изнутри. Поддержание устойчивости 
объекта составляет в основном его внутреннюю цель – это одна из основных целей 
управляющей подсистемы. 

В качестве модели устойчивости сложных развивающихся, самоорганизующихся 
систем в работе [1] предложено использовать представление состояния равновесия как бы 
«на ступеньке». Внешнее воздействие может либо вывести систему на более высокий 
уровень, либо «столкнуть» на более низкий. 

Под экономической устойчивостью понимается свойство системы при возмущениях 
достигать намеченных целей, незначительно отклоняясь от «невозмущённой» траектории. 
Если система таким свойством не обладает, он называется неустойчивым. Неустойчивость 
является основной причиной деградации системы. В теории устойчивости «невозмущенным» 
называют заданное, исходное движение. 

Признаками устойчивости являются: 
нахождение системы на каждом шаге расчета в эффективных состояниях (вероятность 

нахождения системы в неэффективном состоянии должна быть малой величиной, которой 
можно пренебречь); 

попадание значения наращенного за прогнозный период результата системы в области 
цели. 

Считаем, что система экономически устойчива, если выполняются два условия: 

  *
kSm PkP           k=1, … , n,                               (1) 

 

  W,ЧДДM                                               (2) 
 

где  kPSm  – вероятность нахождения системы в неэффективном состоянии на этапе 

k; *
k

P  – допустимая вероятность нахождения системы в неэффективном состоянии; 

 ЧДДM  – среднее значение результата системы; W – область допустимых значений 
наращенного результата системы за прогнозный период (область цели). 

Выполнение первого условия свидетельствует о локальной устойчивости системы на 
этапах, выполнение второго условия – об устойчивости относительно цели. 

Случайный процесс X(t), протекающий в физической системе S, представляет собой 
случайные переходы из одного состояния в другое. Значение случайного процесса при 
любом фиксированном значении аргумента t является случайной величиной. Случайный 
процесс представляет собой функцию, которая в результате испытания может принять тот 
или иной конкретный вид, неизвестный заранее. 

Частным видом случайных процессов являются марковские процессы. В настоящее 
время теория марковских процессов и ее приложения широко применяются в самых 
различных областях. Марковские процессы позволяют определить вероятности нахождения 
системы при любом фиксированном значении аргумента t во всех состояниях. 

Случайный процесс, протекающий в какой-либо системе, называется марковским (или 
процессом без последействия), если он обладает следующим свойством: для любого момента 
времени вероятность перехода системы в последующее состояние в будущем зависит, только 
от ее состояния в настоящем и не зависит от того, когда и каким образом система пришла в 
это состояние. Такой процесс называется процессом без последействия. 

Простейшая классификация марковских случайных процессов производится «по 
состояниям» и «по времени», то есть в зависимости от непрерывности или дискретности 
множества значений функции X(t) и параметра t. Различают следующие основные виды 
марковских процессов: с дискретными состояниями и дискретным временем (цепь Маркова); 
с дискретными состояниями и непрерывным временем (непрерывная цепь Маркова); с 
непрерывными состояниями и дискретным временем (марковские последовательности); с 
непрерывным состоянием и непрерывным временем. 
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В данной работе рассматриваются только марковские процессы с дискретными 
состояниями и дискретным временем, то есть марковские цепи. Число состояний системы 
может быть как конечным, так и бесконечным, но счетным. Переходы системы из состояния 
в состояние в марковских цепях возможны только в строго определенные, заранее 
фиксированные моменты времени. В промежутки времени между этими моментами система 
S сохраняет свое состояние. 

Состояние может быть: источником, система может выйти из этого состояния, но 
попасть в него обратно уже не может; поглощающим, система может попасть в это 
состояние, но выйти из него уже не может; транзитивным, система может войти в это 
состояние и выйти из него. 

Понятия состояния системы и перехода из одного состояния в другое являются 
основными для марковских процессов. Состояние системы – это характеристика системы на 
данный момент ее функционирования, совокупность значений характерных для данной 
системы величин, называемых параметрами состояния. 

Считаем, что система может находиться в одном из несовместимых состояний 
конечного пространства возможных состояний U. Из всех возможных состояний выделяем 
множество {S}G   таких состояний, которые различаются по конечному результату 
деятельности системы. Множество G назовем фазовым пространством состояний системы. 
Состояния S1, S2, …, Sm могут описываться количественно или качественно (обозначаться 
словами). 

В зависимости от решаемых задач выбираются различные фазовые пространства 
состояний, размерность и свойства пространства зависят от выбранной расчетной схемы. 
Например, экономическая система в процессе своего функционирования может переходить 
из одного состояния в другое в зависимости от случайных внешних и внутренних 
воздействий (событий) B(t). Единицей влияния на эволюцию системы является событие. 
Такие события, как прогресс в технологиях, изменение спроса, изменение цен на ресурсы, 
новые методы управления, изменения на рынке и т.д. могут поменять состояние системы. 

Сами события вероятностями не обладают, но с ними связаны вероятности перехода. 
Если переход системы возможен только в соседние состояния то процессы, протекающие в 
фазовом пространстве состояний G, организованы по схеме деградации и восстановления. В 
биологии, теории надежности, теории массового обслуживания подобные процессы 
называются процессами гибели и размножения. Последовательность состояний Si, ti t1, 
можно рассматривать как траекторию случайного процесса, а движение системы (изменение 
ее параметров) можно трактовать как процесс блуждания системы по множеству состояний 
S. В результате конкретизируется случайный процесс, описывающий эволюцию системы во 
времени. Движение системы – это некая абстракция, описывающая изменение ее состояние.  

В экономических расчетах для описания эволюции системы удобно использовать 
процесс с дискретным временем, так как параметры экономических систем фиксируются и 
измеряются, как правило, в дискретные моменты времени. Дискретные процессы удобны и 
для моделирования на ЭВМ.  

Пусть имеется физическая система S с дискретными состояниями S1, S2, … Sm и 
дискретным временем t1, t2, … , tn. В качестве аргумента, от которого зависит процесс, можно 
принять не время t, а номер шага 1, 2, ..., n. Случайный процесс с дискретным состоянием 
называется марковским, если все вероятностные характеристики процесса в будущем зависят 
от того, в каком состоянии этот процесс находится в настоящий момент, и не зависит от того, 
каким образом этот процесс протекал в прошлом. То есть мы имеем дело с процессом без 
последствия, или простой цепью Маркова. Не надо понимать марковское свойство как 
полную независимость будущего от прошлого. Будущее для марковского процесса зависит 
от прошлого, но только через настоящее. Считаем, что случайные переходы системы из 
состояния в состояние могут происходить в начале этапа. Эти моменты называются шагами 
процесса, время между двумя соседними шагами называется этапом. 

Длина этапа t1 назначается с учетом следующих условий:  
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 на длине этапа система при переходе в соседнее состояние должна успеть этот 
переход сделать, то есть должна быть проведена основная работа по решению возникшей 
проблемы, связанной с реализацией события; 

 вероятность появления нескольких событий на этапе должна быть малой 
величиной, которой можно пренебречь. 

Первое условие ограничивает минимальное значение длительности этапа t1min, второе 
условие ограничивает максимальную длительность этапа t1max. Если время этапа, 
определенное по первому условию, окажется больше длительности этапа, определенное по 
второму условию t1min > t1max, то длину этапа принимают в соответствии с первым условием 
то есть  равной t1min. Длину этапа допускается увеличивать для согласования с отчетными 
периодами, принятыми на предприятии (месяц, квартал, год). При значительном увеличении 
t1 необходимо вносить корректировки в расчеты, связанные с возрастанием вероятности 
нескольких реализаций одного воздействия Bi на длине этапа. От длины этапа зависят 
величины условных вероятностей перехода проекта из одного состояния в другое. 

Для описания случайного процесса, протекающего в системе с дискретными 
состояниями, пользуются вероятностями состояний P1(k), P2(k),…, Pm(k), где Pi(k) 
(i=1,2,…,m) – вероятность того, что на этапе k система находится в состоянии Si (i=1,2,…,m). 

Вероятности Pi (k) удовлетворяют условию 
 





m

1i
i 1(k)P .                                                     (3) 

 
Рассмотрим определение вероятностей состояния системы с помощью марковского 

процесса с дискретными состояниями и дискретным временем. Марковская цепь задается 
вектор-строкой вероятностей начальных «стартовых» состояний системы 

 

Р<m>(0) = < P1(0), P2(0),…, Pm(0) >                                 (4) 
 

и матрицами переходных вероятностей 
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   (k = 1, 2, …, n).      (5) 

 

Все элементы квадратной матрицы размером m m положительные числа от 0 до 1. 
Каждая строка характеризует выбранное состояние системы (Si), а ее элемент pij равен 
вероятности перехода системы за один шаг из выбранного состояния Si в состояние Sj. 
Сумма элементов строки равна единице, так как переходы образуют полную группу 
несовместных событий. По главной диагонали матрицы стоят вероятности задержки системы 
(p11, p22, p33 и т.д.) Матрицы, обладающие указанными свойствами, называются 
стохастическими. 

На стадии проектирования расчеты эволюции системы выполняют на основе 
расчетных схем, в которых используются статистические данные. При отсутствии или 
недостаточности статистических данных используют экспертные оценки. Для задания 
начального состояния существуют два способа: детерминированный (неслучайный) и 
случайный. В первом способе из каких-либо соображений (требований к системе, условий 
эксплуатации) выбирается одно начальное состояние, вероятность которого равна единице. 
Во втором способе на основе наблюдений устанавливаются вероятности стартовых 
состояний  Pi(0), i = 1,…, m. Очевидно, если одна из вероятностей будет равна единице, то 
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остальные будут равны  нулю, и случайный способ задания начальных вероятностей 
переходит в детерминированный. 

Переходные вероятности могут быть как неизменными на всех шагах, в этом случае 
марковская цепь называется однородной, так и переменными. Все переходные вероятности 
являются условными, так как каждая из них связано с переходом из одного определенного 
состояния в другое. 

Вероятности состояний системы на первом шаге определяются как произведение 
вектор-строки начальных вероятностей на матрицу перехода  

 

P<m> (1) = < P1(0), P2(0),…, Pm(0) > 
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< P1(1), P2(1),…, Pm(1) >.                                             (6) 
Напомним правило перемножения вектор-строки на квадратную матрицу. 

Произведением будет вектор-строка, элементы которой равны сумме попарных 
произведений элементов вектор-строки, на соответствующие элементы столбца квадратной 
матрицы 

P1(1) = P1(0) р11 + P2(0) p 21 + … + Pm(0) pm1; 
 

P2(1) = P1(0) р12 + P2(0) p 22 + … + Pm(0) pm2; 
… 

Pm(1) = P1(0) р1m + P2(0) p 2m + … + Pm(0) pmm. 
Вероятности состояний системы на k-ом шаге 

P<m> (k) = P<m> (k-1) П(k).                            (7) 
Выражение (7) для произвольной размерности вектора и матрицы называется 

уравнением Колмогорова - Чемпена. Эти уравнения относятся к классу так называемых 
рекуррентных соотношений, позволяющих вычислить вероятности состояний марковского 
случайного процесса на любом шаге при наличии информации о предшествующих 
состояниях. 
Алгоритм моделирования по схеме марковских цепей: 

 выбрать исследуемое свойство системы; 
 определить число возможных состояний системы; 
 составить граф состояний; 
 определить начальные состояния; 
 определить матрицу вероятностей переходов; 
 определить искомые вероятности состояний системы. 
Марковские цепи называются управляемыми, если имеется возможность до 

определенной степени управлять законами распределения или параметрами переходных 
вероятностей [2]. Рассмотрим марковскую цепь, в которой каждый переход сопровождается 
доходом или убытком. Величина генерируемого денежного потока зависит от состояния, в 
котором находится экономическая система. Очевидно, что в благополучном состоянии 
генерируется больший денежный поток, чем в неблагополучном состоянии. Кроме этого 
переход системы из одного состояния в другое, вызванный возникновением ущерба или его 
компенсацией, сопровождается потерей части денежных средств. Для определения 
прогнозируемого денежного потока в случае марковского процесса с дискретным временем 
дадим вероятностям перехода pij оценку dij, являющуюся прогнозным значением денежного 
потока, генерируемого предприятием на данном этапе при переходе из состояния Si в 
состояние Sj. Сумма значений денежных потоков на всех переходах рассматриваемого этапа 
определяет денежный поток на данном этапе 
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< CF1(i), CF2(i),…, CFm(i) >   (i = 1,…, n),                        (8) 
где CF<m>(i) – вектор значений денежного потока на i-том этапе. 

Значения pij и dij могут быть как постоянными на всех этапах, так и переменными, что 
является более реалистичным. 

Среднее значение денежного дохода на i-том этапе 
M[CF (i)] = CF1(i) + CF2(i) +,…,+CFm (i).                          (9) 

Дисконтированный доход (важнейший показатель эффективности предприятия) 
рассчитывается по формуле:  


 


n

1i
i

i

,
)z(1

M[CF(i)]
 М[Д]       (10) 

где zi – безрисковая норма дисконта на i-том шаге; n=tn/t1 - число рассматриваемых 
шагов в прогнозном периоде; tn, t1 – время прогнозного периода и длительность шага 
расчета. 

На величину дохода влияет выбранное управление. Назовем решение, принимаемое в 
конкретный момент, частным управлением. Тогда управление есть последовательность 
частных решений в моменты i = 1, 2, ..., n. Управление системой заключается в выборе на 
каждом шаге и в каждом состоянии стратегии, которой соответствуют строки матрицы 
переходных вероятностей  

)p,...,p,(pp imi2i1i   

и строки матрицы доходов 
)d,...,d,(dd imi2i1i  , 

определяющие устойчивость экономической системы.  
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ГЛАВА 4.28. СТРАТЕГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Шеєнкова К.А., 
кандидат економічних наук 

Бурак Т.В., 
асистент 

Київський національний торговельно-економічний університет 
 

В умовах сучасних складних виробничих і управлінських процесів, підвищеної 
нестабільності зовнішнього середовища, глобалізації особливого значення набуває 
стратегічне управління підприємствами готельного господарства, яке передбачає 
формування обґрунтованої стратегії на основі глибокого осмислення визначальних 
економічних, технологічних,  соціальних та інших перетворень. У зв'язку з цим, очевидною і 
актуальною є потреба розвитку науково-теоретичних досліджень в цій області, їх вивчення і 
обґрунтоване застосування на практиці. 
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Ефективність діяльності підприємства готельного господарства в сучасних умовах 
обумовлюється, в першу чергу, обґрунтованим вибором та коректним формуванням  
інтеграційної стратегії його розвитку. Формування інтеграційної стратегії передбачає 
визначення місії його існування, обґрунтування системи стратегічних цілей, вибір на основі 
аналізу можливих альтернатив найбільш доцільних напрямів їх досягнення, з метою 
забезпечення використання потенціалу та конкурентних переваг. Такий науково-
обґрунтований підхід повинен базуватись на сучасному інструментарії стратегічного 
менеджменту, який створено вітчизняними та закордонними науковцями та апробовано на 
успішних підприємствах готельного господарства. 

Питанням стратегічного управління підприємствами готельного господарства 
присвячено достатньо багато досліджень і публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів, які 
розкривають різні сторони існуючої проблеми. Серед них дослідження Г. Казачковської, С. 
Драган про можливості сталого розвитку готельного бізнесу в Україні, М. Бойко, Н. 
Кіркової, які акцентують увагу на особливостях стратегічного управління підприємствами 
готельного господарства. В публікаціях В. Хорошун, А. Дубової розкриваються стратегічні 
методи управління готелем. Також доцільно відмітити таких науковців як       М. Босовська, 
Н. Ветрова, Д. Довбня, Н. Кобельчук, С. Мельниченко, Г. Михайліченко, Ю. Нагорський, В. 
Свиридова, Д. Сорока, Т. Ткаченко та ін. Однак, наявність значної кількості праць 
присвячених стратегічному управлінню не вирішує наукової проблеми розроблення та 
впровадження інтеграційної стратегії в підприємствах готельного господарства. 

Зарубіжні теорії менеджменту за останні роки пройшли досить складний шлях, на 
якому виникали та зникали різні концепції й підходи, зумовлені змінами в розумінні сутності 
та ролі менеджменту в розвитку окремих підприємств і суспільства загалом. Як визнають 
провідні спеціалісти – теоретики та практики, однією з найбільш плідних ідей у менеджменті 
за цей період стало вже традиційне для успішних підприємств світу, однак все ще домінуюче 
та ефективне — стратегічне управління. Зміст цього явища полягає в усвідомленні мети 
розвитку підприємства та способів її досягнення, в ствердженні необхідності спостереження 
за зовнішнім і внутрішнім середовищем (для визначення мети та способів досягнення), 
формування стратегій та рішень, що з них випливають, а також налагодження діяльності з 
метою їх здійснення [2]. 

Стратегічне управління підприємствами готельного господарства є складним і 
багатогранним процесом, що передбачає: усвідомлення управлінської ієрархії та 
послідовності встановлення пріоритетів; орієнтацію на розпізнавання та адекватне 
реагування на зміни в середовищі – нові можливості та потенційні загрози; логічне 
обґрунтування форм і методів залучення та напрямків використання інвестицій, а також 
персоналу відповідної кваліфікації для забезпечення розв’язання проблеми довгострокового 
розвитку готелю; координацію стратегічних і поточних, функціональних та виробничих, 
аналітично-планових і виконавських напрямків діяльності; усвідомлення можливостей та 
масштабів впливу на формування середовища, а не лише реагування на зміни; орієнтацію на 
управління процесами розвитку підприємства в довгостроковому періоді [4]. 

Науковий інтерес до поняття, сутності стратегій, процесів, здійснення яких вони 
зумовлюють, виник на початку 60-х років минулого сторіччя. Саме в цей час з'явилися праці, 
які заклали основи стратегічного управління  (І. Ансоф, К. Ендрю,  А.Д. Чандлер та ін.). 
Таким чином, термін «стратегічне управління» («стратегічний менеджмент») став 
використовуватись лише на стику 60-х - 70-х років для того, щоб внести відмінності між 
поточним управлінням на рівні виробництва і управлінням, яке здійснюється на вищому 
рівні [7]. При цьому необхідність проведення такої відмінності була викликана в першу 
чергу змінами в умовах здійснення бізнесу. 

Найбільш поширені, вивірені практикою і широко висвітлені в літературі стратегії 
бізнесу зазвичай називаються базисними або еталонними. Вони відображають чотири різні 
підходи до зростання підприємства і пов’язані із зміною стану одного або декількох 
наступних елементів: продукт, ринок, галузь, положення підприємства усередині галузі, 
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технологія. Кожен з даних п’яти елементів може знаходитися в одному з двох станів: 
існуючий стан або новий стан. Коли підприємство стикається з певними проблемами (не 
досягнуто стратегічну мету; знижується обсяг продажів або прибуток тощо) виникає 
необхідність певних стратегічних змін. Найчастіше підприємства шукають екстенсивні 
шляхи. Так, очікується, що збільшення вдвічі кількості обслуговуючого персоналу або 
рекламного бюджету дасть відповідне збільшення обсягу продажів [7]. На практиці ж такі дії 
найчастіше спричиняють зменшення прибутку і не призводять до бажаного результату, адже 
отриманий раніше досвід впливає на шаблонність дій, передбачуваність для конкурентів, 
негнучкість. Тому для кардинального покращення результатів діяльності слід іноді виходити 
за рамки бізнесу, шукати принципово нові напрями його зростання. 

Такими напрямками зростання є розроблення підприємством готельного господарства 
стратегії розвитку. Стратегії розвитку – це стратегії, спрямовані на збільшення масштабів 
діяльності, а саме збільшення обсягів збуту, розширення географічного представництва 
послуг готельного господарства. Одне із провідних місць стратегій розвитку займає 
інтеграційна стратегія, яка пов’язана із розширенням підприємства шляхом додавання нових 
структур.  

З точки зору економічної системи інтеграцію можна розглядати як об’єднання 
економічних суб’єктів і розширення зв’язків між ними [8] або як динамічний процес 
ліквідації дискримінації [1], створення сприятливих один для одного умов здійснення 
економічної діяльності [9] й поглиблення взаємодії задля більш повного використання 
ексклюзивних конкурентних переваг [5] та отримання синергетичного ефекту. При цьому 
інтеграцію можна трактувати я співробітництво, тлумачення якого подано в глосарії термінів 
Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН). За таких умов стратегічна інтеграція 
розглядатиметься як відносини між підприємствами, які базуються на довгостроковій 
спільності інтересів [6]. Безпосередньо ж співробітництво поширюватиметься як на 
інтегровані процеси (в межах сформованого логістичного ланцюга створення вартості), так і 
на будь-яку пов’язану з допоміжними процесами діяльність.  

У будь-якому випадку інтеграція проявляється в розширенні виробничо-
технологічних зв’язків, створенні сприятливих умов для спільного використання ресурсів та 
може пояснюватися наявністю цілої системи стимулів. С. Б. Авдашева та Н. М. Розанова [8] 
наголошують на надзвичайній різноманітності стимулів до інтеграції, яка може бути 
обумовлена як особливостями ринкового попиту та характеристиками послуг, так і 
особливостями технології формування послуг. З цієї точки зору досить цікавим є 
дослідження А. Н. Стерлигової [9] щодо визначення відношення 500 опитаних керівників 
різних ланок управління підприємствами до процесів вертикальної інтеграції. Так, найбільш 
часто відзначалася потреба забезпечення прозорості процесів, потім – можливість докладно-
го вивчення виконавцями й керівниками змісту процесів, далі за рейтингом – підвищення 
оперативності прийняття рішень. Також у межах зазначеного дослідження визначалася 
доцільність інтеграції окремих функцій управління. Відповідно, 34% опитаних наголосили 
на потребі інтеграції функцій контролю та аналізу, 29% – функції організації, 20% – функції 
регулювання [7].  

Оскільки головним завданням інтеграції підприємств готельного господарства є  
упорядкування пріоритетів і пошук розумного компромісу між досить різноманітними 
вимогами, то орієнтацію на співробітництво можна розглядати як альтернативний критерій 
підвищення ефективності. Разом з тим слід наголосити й на відсутності очевидного способу 
досягнення означеного компромісу через потребу врахування досить значної множини 
факторів.  

Виходячи із зазначено, доцільно проаналізувати альтернативи стратегічної інтеграції 
підприємств готельного господарства та розглянути  детальніше місце інтеграційної стратегії 
у структурі стратегій розвитку даних підприємств, що представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства 

 

Зазвичай підприємство готельного господарства може використовувати стратегію 
інтеграції, якщо воно знаходиться в сильному бізнесі. Підприємство може здійснювати 
інтегрований ріст як шляхом придбання власності, так і шляхом розширення зсередини. При 
цьому, в обох випадках відбувається зміна положення підприємства готельного господарства 
всередині галузі. Світовий досвід доводить, що інтегроване зростання підприємств 
готельного господарства характеризується певними ознаками, зокрема: 

1. Організаційні: ідентифікація і відособлення деяких зв’язків і стосунків з тих, що вже 
існують; управління внутрішніми зв’язками і взаєминами із зовнішнім середовищем в 
об’єднанні; виникнення нових «м’якших» зв’язків; перетворення зв’язків із зовнішніх у 
внутрішні; системність співвідношення цілого і складових його частин. 

2. Економічні: високий ступінь співпраці, що супроводжується узгодженістю 
відтворювальних процесів учасників; збільшення розмірів мережі; посилення концентрації та 
диверсифікації; встановлення взаємозв’язків між виробничо-господарськими  крупними, 
середніми і дрібними мережами. 

3. Юридичні: об’єднання юридичних осіб або юридичних і фізичних осіб 
(економічних суб’єктів); об’єднання шляхом встановлення цивільно правових відносин; 
кількість учасників не скорочується; учасники не змінюють юридичний статус своєї особи; 
учасниками можуть бути суб’єкти-власники відособленого майна [3]. 

Виходячи з цього, можемо розглянути основні види інтеграційних стратегій 
підприємств готельного господарства (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Види інтеграційних стратегій підприємств готельного господарства 
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Стратегія зворотної вертикальної інтеграції, направлена на зростання підприємства 
готельного господарства за рахунок придбання або ж посилення контролю над 
постачальниками, а також за рахунок створення дочірніх структур, що здійснюють 
постачання. Стратегія прямої інтеграції передбачає придбання у власність, або встановлення 
повного контролю підприємством готельного господарства  над дистриб’юторами його 
послуг. 

Стратегія концентричної диверсифікації базується на пошуку і використанні 
додаткових можливостей для розроблення і впровадження нових готельних продуктів. При 
цьому, існуючі основні послуги залишаються в центрі бізнесу, а нові формуються, виходячи 
з тих можливостей, які характерні для освоєного ринку, використовуваної технології або ж в 
інших сильних сторонах функціонування підприємства готельного господарства [2]. 

Стратегія конгломеративної диверсифікації полягає в тому, що підприємство 
готельного господарства розширюється за рахунок створення і впровадження технологічно 
не пов’язаних з вже існуючими нових готельних послуг, які реалізуються на нових ринках 
(інших сегментах). Це одна з найскладніших для реалізації стратегій розвитку, оскільки її 
успішне здійснення залежить від багатьох чинників, зокрема від компетентності наявного 
персоналу, і особливо менеджерів вищої ланки, сезонності ринку, наявності необхідних 
грошових ресурсів. 

Стратегія горизонтальної диверсифікації  припускає пошук можливостей зростання на 
існуючому ринку за рахунок нових послуг, що вимагає нової технології, відмінної від 
використовуваної. При даній стратегії підприємство готельного господарства повинно 
орієнтуватися на формування таких технологічно не пов’язаних готельних послуг, які б 
використовували вже наявні можливості готелю. Оскільки новий готельний продукт повинен 
бути орієнтований на споживача основного продукту, то по своїх якостях він повинен бути 
супутнім вже існуючому [2]. 

Горизонтальна інтеграція є якісно новою формою внутрішньогалузевого 
кооперування здебільшого однотипних підприємств, яка забезпечує поглиблення 
спеціалізації окремих ланок єдиного технологічного ланцюга, або територіально 
інтегрованих процесів з метою збільшення і поліпшення якості, зміцнення та стабілізації 
економічного становища, підвищення ефективності. Горизонтальна інтеграція має різні 
різновиди, які представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Види горизонтальної інтеграції підприємств  
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стратегії мають на меті підсилення позиції підприємства шляхом поглинання або контролю 
певних конкурентів. Обґрунтування застосування таких стратегій можуть бути досить 
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отримання ефекту масштабу, одержати виграш на взаємодоповнюваності асортименту 
товарів, дістати доступ до збутової мережі або до сегментів покупців. 

Особливий вид горизонтальної інтеграції - родове злиття X- або K-типу – об'єднання 
підприємств, що випускають взаємозв'язані товари. При цьому,  X – інтеграція – це 
об’єднання взаємодоповнюючих, схожих за масштабами збуту підприємств або напрямів 
діяльності, а К-інтеграція – це приєднання підприємства або додаткового напряму без зміни 
основного напряму діяльності. 

Останнім часом у готельному бізнесі усе більшої актуальності набуває такі види 
господарських об’єднань підприємств як стратегічні альянси, що пояснюється наступними 
причинами: заповнення «пробілів» на існуючих ринках та технологічній базі; трансформація 
надлишкової виробничої потужності у прибуток; зниження ризику та витрат пов’язаних із 
виходом на нові ринки; збільшення діапазону операцій тощо. 

Для подальшого дослідження доцільно розглянути сутність поняття «стратегічний 
альянс». Так, М. Делапьер визначає стратегічний альянс як співробітництво між двома та 
більше підприємствами на визначений термін, яке має на меті координацію їх діяльності для 
досягнення цілей [3]. Ж. Луккіели стверджує, що стратегічний альянс – це група підприємств 
однієї галузі, які здійснюють співробітництво для отримання переваг, яких вони не можуть 
досягти самостійно [4]. 

На нашу думку, стратегічні альянси для підприємств готельного господарства є 
способом розширення своєї мережі з метою досягнення кращих економічних результатів. 
Для кращого розуміння сутності, особливостей та основних переваг стратегічних альянсів в 
діяльності підприємств готельного господарства доцільно розглянути основні види 
стратегічних альянсів (рис. 4). 

 
Рис. 4. Види стратегічних альянсів підприємств готельного господарства  

 

Проаналізуємо детальніше основні форми інтеграції підприємств готельного 
господарства. Сьогодні найбільш розповсюдженим є розвиток мережі підприємств 
готельного господарства на основі договору франчайзингу.  

Об’єктом франчайзингу виступає поняття «франшиза», тобто договір, угода між 
продавцем і покупцем, за якою продавець будь-якого захищеного торгівельною маркою 
продукту або послуги надає ексклюзивне право на розповсюдження та продаж даного 
продукту або послуги незалежному підприємцю на регіональному ринку в обмін на 
отримання від нього грошової винагороди при умові дотримання покупцем технологій 
виробничих і обслуговуючих операцій [2]. 

Основними принципами співпраці по системі франчайзингу є: 
 франчайзер є власником торговельної марки; 
 франчайзер має перевірену бізнес-ідею; 
 франчайзер передає франчайзі знання того, як власне необхідно вести діяльність, 

технології та методи роботи (ноу-хау); 
 франчайзі керує підприємством під торговельною маркою франчайзера як незалежний 

підприємець: його заробітком є прибуток від діяльності; 
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 франчайзі сплачує вартість франшизи (одноразово), а також періодичні відрахування за 
користування з ноу-хау (безпосередньо у формі платежів або побічно в націнках на товар, 
що купуються у франчайзера). 

Основні переваги та недоліки співпраці по системі франчайзингу представлено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Переваги та недоліки співпраці по системі франчайзингу для підприємств готельного 
господарства 

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 
Для франчайзера Для франчайзі  Для франчайзера Для франчайзі  

- розширення мережі 
готелів; 

- отримання 
додаткового прибутку; 

- глибоке проникнення 
на ринок тощо 

 отримання “готового” 
бізнесу; 

 спільна рекламна 
компанія; 

 отримання досвіду 
тощо. 

 ризик погіршення 
іміджу; 

 неможливість 
повноцінного 
контролю; 

 конфлікти із 
франчайзі; 

 конкуренція в 
перспективі тощо 

- надмірний контроль з 
боку франчайзера; 

- необхідність 
сплачувати 
обов’язкові платежі; 

- обмеження творчості 
та конфлікти. 

 

Отже, об’єднання підприємств готельного господарства по системі франчайзингу є 
досить актуальним, особливо у випадку коли підприємство прагне розширити свою мережу і 
глибше проникнути на ринок. 

Наступним видом стратегічної інтеграції підприємств готельного господарства є 
контракти на управління. Під контрактом на управління розуміється письмова угода, що 
укладається між власником підприємства (ресторану) і менеджером або компанією, що 
спеціалізується в управлінні відповідними типами підприємств. 

Розрізняють незалежні керуючі компанії і компанії, що керують готельними 
мережами: 

- незалежна керуюча компанія має справу, як правило, з різними видами готельних 
підприємств різних брендів. У даному випадку власник готелю платить за послуги керуючої 
компанії й окремо відповідні виплати (вступний внесок, роялті й ін.) 

- компанія, що керує готельною мережею, в основному має справу тільки з готелями, 
об'єднаними єдиною торговою маркою. І в цьому випадку власник готелю сплачує керуючій 
компанії як за керування, так і за традиційні корпоративні послуги, надані всім готелям 
мережі. 

Таблиця 2 
Переваги та недоліки співпраці по системі контрактного управління  

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 
Для власника Для оператора  Для власника Для оператора  

1. При контрактній 
системі керуюча 
компанія чи менеджер не 
володіє часткою майна. 
2. Вільний вибір 
керуючої компанії чи 
менеджера. 
3. Можливість 
здійснення інвестицій у 
підприємство, незалежно 
від думки керуючого. 
4. Максимальний 
прибуток, за винятком 
управлінської 
винагороди. 

1. Розширення сфери 
впливу. 
2. Збільшення доходів з 
мінімальними витратами.
3. Повна відсутність 
необхідності виплат 
власнику. 
 

1. Відсутність 
оперативності контролю.
2. Максимальний ризик і 
необхідність виплати 
управлінської 
винагороди. 
3. Відсутність права 
втручатися в процес 
управління. 
4. Труднощі з 
достроковим 
розірванням контракту. 
 

1. Обмеження доходу 
сумою управлінської 
винагороди. 
2. Залежність від 
фінансового положення 
власника. 
3. Припинення 
діяльності, втрата 
роботи по закінченні 
терміну контракту (у 
випадку непоновлення 
контракту). 
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Основними моментами у системі контрактного управління для підприємств 
готельного господарства є:  

1. Наділення керуючої компанії (оператора) правом управління підприємством. При 
цьому, власник позбавляється прав втручатися в процес оперативного (повсякденного) 
управління і здійснювати контроль.  

2. Покладання на власника усіх витрат з різних операцій, а також усіх фінансових і 
оперативних ризиків, що випливають з його права власності. 

3. Захист або звільнення оператора від відповідальності за будь-які дії, за винятком 
тих, котрі зроблені з наміром чи в результаті грубої необережності. 

4. Термін управління власністю підприємств ресторанного господарства. Звичайно 
контракт на управління складається на п'ять, десять чи двадцять років. Мають місце і 
короткострокові контракти.  

5. Управлінська винагорода. Існує дві системи нарахування виплат за послуги 
управління (комісійних): фіксована і прогресивна. 

 

Наступним видом стратегічної інтеграції є спільні підприємства (СП). Це 
підприємство, яке створюється і управляється спільно іноземними і місцевими інвесторами. 
Основними видами таких підприємств є: 
- СП створені приватними підприємствами; 
- СП створені державними підприємствами; 
- СП створені приватними і державними підприємствами (змішані); 
- СП створені державними органами (міністерствами, відомствами, корпораціями); 
- СП створені іноземними компаніями в третій країні (наприклад, американо-французько-
німецьке СП в Україні; німецько-українське СП в Індії) [3]. 

Узагальнена характеристика спільних підприємств представлена у табл. 3. 
Таблиця 3 

Характеристика спільних підприємств як форми стратегічної інтеграції 
Основні цілі СП Особливості СП Основні переваги СП 

- вирішення проблеми виходу на 
світовий ринок; 
-  зниження капітальних вкладень 
при створенні нових виробничих 
потужностей; 
- розширення джерел сировини; 
- розширення діючих виробничих 
потужностей; 
- зниження собівартості 
продукції; 
- можливості усунення 
циклічності і нестабільності 
виробництва; 
- підвищення ефективності 
функціонування маркетингу 
підприємства; 
- придбання управлінського 
досвіду. 

- наявність довготривалої угоди 
про господарське 
співробітництво; 
- об'єднання і оцінка активів 
обох сторін, їх спільних 
інвестицій; 
- реалізація погоджених завдань 
шляхом створення самостійних 
органів управління; 
- участь партнерів у розподілі 
прибутку і відшкодуванні збитків, 
відповідно до вкладеного 
капіталу. 
 

- комплексність господарського 
співробітництва партнерів; 
- спільна відповідальність 
партерів за ефективність 
діяльності підприємства; 
- стабільність і довгостроковий 
характер вирішення 
господарських завдань. 

 

Такий вид стратегічних об’єднань як спільні підприємства застосовується 
підприємствами готельного господарства досить рідко, проте майже 80 % готельних мереж 
працюють по системі франчайзингу та на умовах контрактного управління.  

Окрім цього, одним із видів стратегічної інтеграції підприємств ресторанного 
господарства є лізинговий договір. Сьогодні лізинг є нетиповою формою організації 
готельного бізнесу. Окремі випадки пов’язані з державними закладами, які для підвищення 
ефективності управління віддають в оренду більш досвідченим менеджерам. Інший випадок 
пов’язаний з економічною експансією великих корпорацій, які послаблюють конкурентні 
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позиції окремих підприємств готельного господарства і тим самим змушують їх укладати 
договори оренди. 

Сьогодні набуває широкого розповсюдження такий вид інтеграції підприємств 
готельного господарства як маркетинговий договір. Дана система інтеграції є схожою з 
наданням управлінських послуг, проте її суть полягає у делегуванні крупному підприємству 
усіх видів діяльності пов’язаних із збутом та просуванням послуг готелю за окрему 
винагороду.  

Такий вид інтеграції є характерним для підприємств готельного господарства, які 
тільки починають свою діяльність і з метою забезпечення ефективного виходу на ринок 
застосовують таку систему стратегічної інтеграції. 

Після вибору підприємством готельного господарства напряму інтеграції доцільно 
ініціювати процес розроблення інтеграційної стратегії. Оскільки формування стратегії 
підприємства - логічний і аналітичний процес обґрунтування майбутнього положення 
підприємства залежно від зовнішніх умов, доцільно застосовувати наступні принципи: 
динамічний зворотний зв'язок - облік змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі, і 
підтримка тісного взаємозв'язку між підприємством і зовнішнім середовищем; 
альтернативність - розробка і аналіз різних варіантів зміни зовнішнього середовища і 
поведінки підприємства; специфічність - стратегічна поведінка підприємства визначається 
його специфікою, наявністю конкурентних переваг цінностями і прагненнями власників і 
трудового колективу [9]. 

Формування стратегії підприємства ресторанного господарства, а особливо 
інтеграційної стратегії є послідовною реалізацією ряду взаємозв'язаних етапів, укрупнено 
представлених на рис. 5. 

 
Рис. 5. Складові процесу розроблення інтеграційної стратегії підприємства готельного 

господарства 
 

Отже, першим етапом розроблення інтеграційної стратегії є аналіз факторів 
зовнішнього середовища та відповідно оцінка впливу факторів. Для цього підприємство 
може застосовувати різні методи стратегічного аналізу. На нашу думку, найбільш 
актуальним у даному випадку є застосування SWOT-аналізує. Даний метод допомагає 
оцінити в комплексі внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на розвиток підприємства 
готельного господарства. 

Зібрана інформація на основі проведеного аналізу зовнішнього середовища є 
підґрунтям для наступного етапу розроблення інтеграційної стратегії підприємства 
готельного господарства – планування напрямів розвитку. 

Даний етап характеризується вибором підприємства готельного господарства своїх 
подальших дій у напрямку інтеграції. Для цього підприємству необхідно визначити 
конкретні стратегічні цілі і розробити практичні заходи їх досягнення. Цілі підприємства є 
віддзеркаленням інтересів різних груп людей, так або інакше пов'язаних з його діяльністю і 
залучених в процес його функціонування. Основними групами, чиї інтереси впливають на 
діяльність підприємства готельного господарства, а, отже, мають бути враховані при 
визначенні цілей, є: 
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- власники підприємства, що створюють, приводять в дію і розвивають підприємство для 
того, щоб за рахунок привласнення результатів його діяльності  задовольняти свої потреби; 

- співробітники підприємства, які своєю працею безпосередньо забезпечують діяльність 
підприємства, створення і реалізацію продукту, одержуючи за свою працю компенсацію і 
задовольняють за допомогою цієї компенсації свої життєві потреби; 

- споживачі, які сплачують кошти  в обмін на готельні послуги і задовольняють за 
допомогою цього свої потреби; 

- ділові партнери підприємства, які знаходяться з ним у формальних і неформальних 
ділових стосунках, надаючи йому комерційні і некомерційні послуги і одержуючи аналогічні 
послуги з його боку; 

- місцеве співтовариство, що знаходиться з підприємством у взаємодії,  зв'язаному, в 
першу чергу, з формуванням соціального і екологічного місця існування; 
- суспільство в цілому, в першу чергу, в особі державних інститутів, що взаємодіють з 

підприємством в політичній, правовій, економічній і інших сферах макрооточення, 
одержуючи від нього частину створюваного ним багатства для забезпечення суспільного 
благополуччя і розвитку, плодами якого поряд з іншими членами суспільства також 
користується і саме підприємство [2]. 

Отже, визначення підприємством готельного господарства цілей, які здатні 
задовольнити наведені групи інтересів доцільно переходити до наступного етапу – вибір 
стратегії інтеграції. Проте, в першу чергу, необхідно визначитись, яку стратегічну інтеграцію 
доцільно застосовувати щоб досягти встановлених стратегічних цілей. 

 
 

Рис. 6. Можливі напрями розвитку підприємства готельного господарства при 
розробленні інтеграційної стратегії  

 

Відповідно до рис. 6, підприємство готельного господарства повинно обрати 
оптимальну стратегію інтеграції з наявних альтернатив. На нашу думку, для підприємств 
готельного господасртва доцільним є здійснення інтеграції за наступними напрямами: 

- договір франчайзингу – дозволяє розширити мережу готелів і отримувати додаткові 
прибутки у вигляді паушальних платежів та роялті; 
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- контрактне управління – сприяє розвитку мережі підприємств готельного господарства, 
проте, вимагає наявності значної кількості управлінського персоналу; 

- спільний маркетинг – дозволяє реалізовувати ефективну маркетингову кампанію на 
основі спільного просування послуг підприємствами із подібними та схожими 
спеціалізаціями. 

Завершальним етапом стратегічної інтеграції підприємства готельного господарства є 
контроль процесу реалізації стратегії. Оцінка вибраної стратегії здійснюється переважно у 
вигляді аналізу правильності й достатності врахування при виборі стратегії основних 
чинників, які визначають можливості здійснення стратегії. Процедура оцінки обраної 
стратегії, врешті решт, підпорядкована одному: чи приведе вибрана стратегія до досягнення 
підприємством своїх цілей. І це є основним критерієм оцінки вибраної стратегії. Якщо 
стратегія відповідає цілям підприємства, то подальша її оцінка проводиться за такими 
напрямками: 

1. Відповідність обраної стратегії стану і вимогам оточення. Перевіряється те, 
наскільки стратегія пов'язана з вимогами з боку основних суб'єктів оточення, якою мірою 
враховані чинники динаміки ринку та динаміки розвитку життєвого циклу продукту, чи 
приведе реалізація стратегії до появи нових конкурентних переваг тощо. 

2. Відповідність обраної стратегії потенціалу та можливостям підприємства 
готельного господарства. У цьому випадку оцінюється те, наскільки вибрана стратегія 
пов'язана з іншими стратегіями, чи відповідає стратегія можливостям персоналу, чи дає 
змогу існуюча структура успішно реалізувати стратегію, чи вивірена програма реалізації 
стратегії [7]. 

3. Прийнятність ризику, закладеного в стратегії. Оцінка виправданості ризику 
здійснюється за трьома напрямами: реалістичність передумов, закладених в основу вибору 
стратегії;  наявність негативних наслідків до яких може призвести провал стратегії; ступінь 
переваги можливого позитивного результату над рівнем ризику від провалу стратегії. 

Завершальним елементом системи контролю є проведення коригування. Перегляд 
стратегії передбачає з'ясування того, чи не призвели зміни в середовищі до того, що 
реалізація обраної стратегії надалі стає утрудненою або вже не зможе привести до 
поставлених цілей. Якщо це так, то необхідно провести перегляд стратегії. Якщо ні, то 
причини незадовільної роботи підприємства треба шукати в його структурі або в системі 
інформаційного забезпечення, або у функціональних системах забезпечення діяльності. 
Може виявитися, що і в цих сферах усе нормально. Тоді причину неуспішної роботи 
потрібно шукати на рівні окремих операцій і процесів. У такому випадку коригування має 
торкнутися того, як співробітники виконують свою роботу, і бути направленим на 
поліпшення систем мотивації, підвищення кваліфікації працівників, удосконалення 
організації праці та внутрішніх організаційних відносин тощо. 

Проведене дослідження щодо особливостей розроблення інтеграційної стратегії 
підприємствами ресторанного господарства показує, що це є тривалим і складним процесом, 
який включає значну кількість етапів і підготовчих процесів. Проте, ефективна реалізація 
інтеграційної стратегії підприємством готельного господарства дозволить успішно 
функціонувати у довгостроковій перспективі. 

На основі отриманих результатів дослідження можемо зробити висновок, що 
стратегічна інтеграція підприємств готельного господарства є актуальним способом 
розширення мережі готелів, дозволяє отримувати додатковий прибуток і покращувати імідж 
підприємства за рахунок глибокого проникнення на ринок. 
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ГЛАВА 4.29. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 
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Фінансові активи є інструментом мобілізації коштів з метою фінансування 

різноманітних проектів. Ефективна організація управління фінансовими активами дозволяє 
підвищити платоспроможність підприємства, збільшити оборотність його активів. Одним з 
найважливіших напрямків розвитку бухгалтерського обліку є удосконалення методики 
складання бухгалтерської звітності, зокрема в частині відображення інформації про 
фінансові активи. Фінансовим активом, з яким найчастіше доводиться зустрічатися на 
підприємствах є дебіторська заборгованість, питома вага якої досить часто буває значною.  

Огляд численних публікацій щодо звітності про дебіторську заборгованість в 
економічній літературі, наукових статтях та спеціальних виданнях дозволяє стверджувати, 
що відсутні ґрунтовні праці в частині розкриття питання відображення в фінансовій звітності 
фінансових активів, проте дослідники розглядали окремо складові таких активів.  Так, 
зокрема питання відображення  дебіторської заборгованості  у фінансовій звітності 
висвітлюється у працях відомих вчених, таких як: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, В.В. 
Євдокимова, В.П. Завгороднього, О.М. Коробка, В.М. Костюченка, Л.І. Лариненка, О.А. 
Лаговської, Я.В. Лебедзевич, В.С. Леня, В.Б. Моссаковського,  В.В. Сопка,  Л.В. Чижевської 
та інших;  Проте, незважаючи на широке висвітлення зазначеного питання в науковій 
літературі, воно потребує  подальшого дослідження у зв’язку з тим, що форми фінансової 
звітності не надають достатньо інформації про складові фінансових активів для проведення 
економічного аналізу, а також не задовольняють інформаційні потреби управлінського 
персоналу. Завданням дослідження є розробка практичних рекомендацій з удосконалення 
форм фінансової та управлінської звітності щодо відображення складових такого виду 
фінансових активів як дебіторська заборгованість . 

За результатами дослідження встановлено, що існуючий перелік статей балансу не 
забезпечує повноту та достовірність інформації про суми дебіторської заборгованості, 
необхідної зацікавленим користувачам облікової інформації. 

Так, зокрема Ю. М. Лазебна [5] пропонує відображати в балансі у додатковій статті 
«Різниця між обліковою та теперішньою вартістю довгострокової дебіторської 
заборгованості, на яку нараховуються відсотки». На нашу думку, такий підхід не є 
виправданим, оскільки потребує складних математичних розрахунків для визначення 
вартості дебіторської заборгованості, що, у свою чергу, ускладнить роботу бухгалтера.  

Власова І. О. [4] вважає, що необхідно розділити рядок форми №1 баланс (звіт про 
фінансовий стан) «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною 
вартістю» на два: «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за первісною 
вартістю, термін сплати якої не настав» та «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

http://www.rusnauka.com/15_NPN_2013/Economics/10_137325.doc.htm�
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послуги за первісною вартістю, не сплачена в належний термін». На думку автора, такі 
пропозиції нададуть можливість посилити аналітичну цінність балансу, його 
інформативність, співставність показників.  

Вважаємо за необхідне не погодитися з такою думкою, оскільки в національних та 
міжнародних стандартах бухгалтерського обліку існують різні підходи до оцінки поточної 
дебіторської заборгованості залежно від умов її виникнення. Так, зокрема виділяють 
первісну, переоцінену, фактичну й справедливу вартість тощо. Проте, автор вважає, що 
дебіторську заборгованість слід відображати лише за первісною вартістю, що не сприятиме 
достовірному відображенню таких активів у фінансовій звітності.  

Пропонуємо вдосконалити існуючу методику відображення дебіторської 
заборгованості у формі №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) на підприємстві (табл. 1).  

Таблиця 1 
Фрагмент удосконаленої форми №1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) 

Існуюча методика Запропонована методика 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Довгострокова дебіторська заборгованість: х 
- монетарна заборгованість 1041 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

1040 

- немонетарна заборгованість 1042 
Розрахунки за сумнівною заборгованістю 1123 

Немонетарна дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

1124 

Монетарна дебіторська заборгованість за товар, 
роботи, послуги: 

х 

- чиста реалізаційна вартість 1125 

- первісна вартість 1126 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи послуги: 

1125 

- резерв сумнівних боргів 1127 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 

х Монетарна дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 

х 

- за виданими авансами 1130 - з нарахованих доходів 1130 

- з бюджетом 1135 - інша поточна дебіторська заборгованість 1140 

- у тому числі з податку на прибуток 
1136 Немонетарна дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 
х 

- за виданими авансами 1150 

- з бюджетом 1160 
Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

1155 

- у тому числі з податку на прибуток 1170 

Відображення в балансі (звіті про фінансовий стан) інформації про дебіторську 
заборгованість в розрізі монетарної і немонетарної заборгованості забезпечать об’єктивною й 
достовірною інформацією про реальну вартість грошових коштів, що не надійшли від 
розрахунків з дебіторами. Важливість такого розмежування полягає в тому, що немонетарні 
статті активу, що відображають напрями вкладення коштів підприємства, фактично є 
витратами, що відносяться до майбутніх періодів, що формує правило їх оцінки в історичних 
цінах (за собівартістю). Витрати підприємства - це інвестиції грошових коштів. Звідси, 
капіталізація витрат - це трансформація монетарних статей активу в немонетарні або 
формування немонетарних статей активу за рахунок майбутнього відтоку монетарних статей, 
тобто за рахунок утворення кредиторської заборгованості. Ці витрати зменшать фінансовий 
результат в тих звітних періодах, коли організація завдяки цим витратам отримає доходи. 
Таким чином, запропоновані зміни підвищать рівень якості дебіторської заборгованості й 
контролю за рухом готівкових коштів, необхідної для зацікавлених користувачів облікової 
інформації та забезпечать здійснення більш ґрунтовного фінансового аналізу для цілей 
управління.  

Наступною формою, що потребує вдосконалення в частині відображення дебіторської 
заборгованості є форма №2 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). В 



 

 381

даному питанні вважаємо за доцільне послуговуватися міжнародною практикою. За МСБО 1 
«Інший сукупний дохід» включає статті доходів і витрат, які не визнані у складі прибутку 
або збитку, як того вимагають або допускають інші МСФЗ. Розділ іншого сукупного доходу 
повинен представляти статті, що відображають суми іншого сукупного доходу за період, 
класифіковані за своїм характером на дві групи. Це статті іншого сукупного доходу, які:  

1. не будуть згодом рекласифіковані до складу прибутку або збитку (зокрема, фінансові 
активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід);  

2. або згодом будуть рекласифіковані до складу прибутку за виконанням певних умов.  
За НП(С)БО 1 стаття «Інший сукупний дохід» не має чіткої деталізації. Інший 

сукупний дохід представлений окремими статтями з можливих запропонованих МСБО 1, всі 
інші потрапили до складу інших. Відсутній розподіл статей на дві групи, залежно від 
можливості їх рекласифікації, що не сприятиме достовірному відображенню таких активів у 
фінансовій звітності. 

Тому вважаємо за доцільне удосконалити форму № 2 звіт про фінансові результати 
(звіт про сукупний дохід) з урахуванням міжнародної практики (табл. 2). 

Таблиця 2 
Фрагмент запропонованої форми № 2 «Звіт про фінансові результати»  

(Звіт про сукупний дохід) 
Існуюча методика Запропонована методика 

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Інші сукупні прибутки:  
Курсові різниці при переведенні звітів закордонних 
господарських одиниць 

2445 

Чистий прибуток від фінансових активів доступний для 
продажу 

2446 

Чистий прибуток за операціями хеджування доступний для 
продажу 

2447 

Переоцінка основних засобів 2448 
Актуарні прибутки за пенсійними програмами з визначеною 
виплатою 

2449 

Частка іншого сукупного прибутку в асоційованих 
підприємствах 

2450 

Інший сукупний дохід 2445 

Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами іншого 
сукупного прибутку 

2451 

 

Відображення в звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) інформації 
про інший сукупний дохід за період, класифікованої за своїм характером на дві групи 
забезпечить об’єктивною й достовірною інформацією про фінансові активи.  Запропоновані 
зміни у формі звітності підвищать рівень контролю за рухом активів, необхідного для 
зацікавлених користувачів облікової інформації та забезпечать здійснення більш ґрунтовного 
економічного аналізу для цілей управління. 

Однією з форм фінансової звітності, яка відображає детальну інформацію про 
дебіторську заборгованість за строками її погашення є форма № 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності». Ця форма фінансової звітності потребує більшої деталізації, оскільки 
повинна відображати не тільки інформацію про поточну дебіторську заборгованість, а й 
довгострокову. Крім того, пропонуємо виділити аналітику за грошовою ознакою, яка 
дозволить відразу побачити стан монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості за 
строками її непогашення (табл. 3). 

Запропонована форма «Приміток до річної фінансової звітності» є більш доцільною 
для підсумкового узагальнення інформації, оскільки є розгорнутою та дозволяє отримувати 
достовірну інформацію в розрізі монетарної і немонетарної дебіторської заборгованості.  

Важливою складовою фінансової звітності підприємства є внутрішня бухгалтерська 
звітність. Це звітність, яка складається бухгалтером-аналітиком та подається власнику чи 
керівнику підприємства і використовується для прийняття управлінських рішень, основною 
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метою якої є надання оперативної релевантної інформації відповідно до вимог 
управлінського персоналу. 

Безверхня Ю. В. вважає, що постійно зростаюча концентрація капіталу, високий 
рівень зовнішньої та внутрішньої конкуренції, непередбачуваність інфляційних рухів, навіть 
у країнах зі стабільними грошовими системами, значний ріст виробничих витрат і частки 
доданої вартості у собівартості продукції, та інші фактори, специфічні для сучасного бізнесу 
– все це обумовлює посилений інтерес до внутрішнього й управлінського обліку [2]. 

Таблиця 3 
Фрагмент запропонованої форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» Розділ 

ІХ «Дебіторська заборгованість» 
В т.ч. за строками непогашення 

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Всього 
на 

кінець 
року 

до 3-
х 

місяц
ів 

від 2 до 
6 місяців 

від 6 
до 12 
місяців 

Разом 
за рік 

від 1 
до 3р. 

від 3 
до 5р. 

>5р
. 

Довгострокова дебіторська 
заборгованість, з них:  

940 200 х х х х 450 - - 

- монетарна заборгованість 941 200 х х х х 450 - - 
Монетарна дебіторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

950      х х х 

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками, з них: 

951      х х х 

- монетарна заборгованість 952      х х х 
Розрахунки за сумнівною 
заборгованістю 

955      х х х 

 

Тому така інформація потребує систематизації для прийняття відповідних рішень, що 
робить актуальним питання правильного та своєчасного складання управлінської звітності. 
Тому вважаємо доцільним розробку форми внутрішньої звітності, що дасть змогу надавати 
інформацію про дебіторську заборгованість за формою погашення (табл. 4). 

Таблиця 4 
Запропонована форма внутрішнього бухгалтерського звіту про дебіторську 

заборгованість 
Облікові дані, 
тис.грн. 

Відхилення 

Ікв./ІІкв. ІІкв./ІІІкв. ІІІ кв/ІV 
№ 
з/п 

Показник 
І 
кв 

ІІ 
кв 

ІІІ 
кв 

ІV 
кв +/- % +/- % +/- % 

1 
Заборгованість вітчизняних покупців та 
замовників, в.ч. 

50 80 20 20 30 60 -60 -75 0 0 

1.1 - монетарна заборгованість 20 30 10 15 10 50 -20 -67 5 50 

1.2 - немонетарна заборгованість - - - - - - - - - - 

2. 
Заборгованість іноземних покупців і замовників, 
в. т.ч. 

- - - - - - - - - - 

2.1 - монетарна заборгованість - - - - - - - - - - 

2.2 - немонетарна заборгованість - - - - - - - - - - 

3. 
Заборгованість покупців і замовників, що 
визнана сумнівною, в т.ч. 

- - - - - - - - - - 

3.1 - монетарна заборгованість - - - - - - - - - - 

3.2. - немонетарна заборгованість - - - - - - - - - - 

4. 
Загальна сума заборгованості покупців і 
замовників ((р.1,2,3), в т.ч.: 

50 80 20 20 30 60 -60 -75 0 0 

4.1 - монетарна заборгованість ((р.1.1,2.1,3.1) 20 30 10 15 10 50 -20 -75 0 0 
4.2 - немонетарна заборгованість ((р.1.2,2.2,3.2) - - - - - - - - - - 
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Такий внутрішній звіт повинен складатися бухгалтером з розрахунків дебіторської 
заборгованості та затверджуватися і підписуватися головним бухгалтером підприємства, 
хоча можливий варіант його складання самим головним бухгалтером, але в такому випадку 
спеціаліст відповідальний за дану ділянку бухгалтерського обліку повинен бути 
ознайомлений з його змістом під підпис. 

Такий порядок надасть змогу підвищити якість  інформації, що міститься в звіті та є 
джерелом додаткового контролю за достовірністю наведених даних. Формування такої 
звітності суттєво не ускладнить обліковий процес, проте надасть змогу забезпечити дієвий 
контроль цільового використання отриманих грошових коштів від різних дебіторів та 
упереджувати ризик несвоєчасного погашення. 

Запропоновані удосконалення ф. 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) та ф. 5 
«Примітки до річної фінансової звітності» в частині відображення інформації про монетарну 
і немонетарну заборгованість дозволять деталізувати інформацію необхідну, насамперед, для 
зовнішніх користувачів. А також доповнення форми № 2 «Звіт про фінансові результати» 
(Звіт про сукупний дохід) за міжнародними стандартами дозволять усунути суперечності 
національного законодавства з питань звітності про фінансові активи і ефективно управляти 
ними на підприємстві. 

Дебіторська заборгованість, як фінансовий інструмент має значний вплив на 
управління діяльністю підприємства в цілому. Застосування запропонованих форм 
фінансової звітності у поєднанні з використанням форм внутрішньої управлінської звітності 
позитивно вплине на ефективне проведення аналізу дебіторської заборгованості як 
фінансового активу підприємства, що дозволить отримати більш точну та достовірну 
інформацію про неї без додаткових затрат часу та облікових робіт. Така інформація надасть 
можливість динамічно розпоряджатися фінансовими ресурсами відповідно до потреб 
господарства. 
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ГЛАВА 4.30. ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УКРАИНЫ 

 

Яровая В.В. 
к.э.н., доцент, докторант кафедры статистики и экономического анализа 
Харьковский национальный аграрный университет имени В.В. Докучаева 

 

Постановка проблемы. Актуальность изучения социальной ответственности 
сельскохозяйственных предприятий в качестве фактора социального качества 
экономического роста обусловлена тем, что на первое место вместо количественных вышли 
качественные параметры роста, которые обеспечивают национальное развитие и 
национальную конкурентоспособность. Взаимная ответственность государства и бизнеса за 
качественное накопление человеческого капитала является условием достижения 
долгосрочных темпов роста качественной составляющей экономики.  

Анализ последних исследований и публикаций. Феномен социальной 
ответственности субъектов общества исследуют экономисты разных школ и направлений, 
среди которых О.П.Аникеева, Е.Н.Башарина, Ю.Е.Благов, Н.Е.Брюховецкая, И.П.Булеев, 
В.Б.Вязовой, Е.А.Гришнова, Л.А.Грицина, П.Я. Калита, Д.М.Клепиков, А.М.Колот, 
Е.М.Либанова, Е.В. Черных, Т.В.Чубарова, И.В. Ящишина и др. Вопросы роли социальной 
ответственности бизнеса в обеспечении социального качества экономического роста 
являются предметом изучения М.А.Багомедов, Е.Ю.Богатенковой, С.М.Ильичевой, 
А.В.Каримова, Н.Н.Лебедевой, А.Ю.Пикус, И.М.Тенякова, М.Н.Теплова и др. Однако можно 
считать недостаточно разработанным подход к анализу социальной ответственности 
сельскохозяйственных предприятий с точки зрения направлений ее влияния на 
формирование социального качества экономического роста. 

Цель исследования состоит в определении влияния социально ответственного 
поведения сельскохозяйственных предприятий на формирование качества экономического 
роста.  

Изложение основного материала исследования. Экономика является прямым 
отображением характера взаимоотношений между людьми, выраженном в денежном 
эквиваленте. Все больше ученых указывают на несостоятельность научно разработанных 
экономических моделей. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц считает, что «сегодня в 
руинах не только экономика, а и парадигма, которая доминировала на рынке в течении 
многих лет кризиса» [2].  

Такого же мнения придерживается М. Лайтман: «Через кризис мир пытается сказать 
нам, что мы больше не в состоянии им управлять. Мы не в состоянии управлять той 
системой, которую сами построили – связями между банками и в средине экономики, 
отношениями между людьми. Все это вышло из-под нашего контроля. Мы внезапно 
обнаружили, что эгоистические принципы, согласно которых до сих пор жил и работал весь 
мир, больше не работают» [6, с.97] 

Все развитые страны, в той или иной степени проводя политику экономического 
роста, стремятся повысить национальную конкурентоспособность путем гуманизации 
технико-экономического прогресса, органического сочетания экономической и социальной 
эффективности, восстановления, сохранения и приумножения общечеловеческих ценностей. 
Качество экономического роста проявляется в разных сферах экономической и социальной 
жизни общества. Социальная результативность роста измеряется показателями социально-
экономической и социальной эффективности [8, с.54]. В табл. 1 наведены некоторые 
показатели качества экономического роста Украины и стран Еврозоны. 

Анализ данных табл. 1 свидетельствует о высоком уровне развития стран-членов 
еврозоны и о значительном различии между аналогичными показателями Украины и ЕС. 
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Таблица 1 
Социальная результативность экономического роста некоторых стран мира 

Украина  № 
п/п 

Показатели 
2007 г. 2011 г. 

Страны 
еврозоны 

2011 г. 

в т.ч. 
Германия 

2011 г. 
1. ВВП на душу населения, $ 2310 3010 36620 40120 
2. Индекс развития человеческого потенциала 78,8 72,9 88,4 90,5 
3. Затраты на здравоохранение: % от ВВП 7,0 7,7 10,8 11,6 

 - в среднем за год на 1 чел., $ 161,7 231,8 3955,0 4653,9 
4. Затраты на образование, % от ВВП 6,3 5,3 5,5 4,6 

 - в среднем за год на 1 чел., $ 145,5 159,5 2014,1 1845,5 
5. Среднегодовой прирост населения за 5 лет, (+,-) 

% 
-0,79 -0,55 +0,24 -0,20 

6. Удельный вес населения, %: 
- моложе 15 лет 14,7 13,9 15,4 13,4 

 - старше 60 лет 20,6 20,9 23,8 26,0 
7. Ожидаемая продолжительность жизни, лет:        - 

мужчин 62,1 63,5 79,5 78,2 
                - женщин 73,8 74,6 85,1 83,0 

8. Число мужчин на 100 женщин 86,0 85,2 96,1 96,1 
9. Общий коэффициент рождаемости, ‰ 10,0 10,9 10,2 8,7 
10. Общий коэффициент смертности, ‰ 16,4 16,2 9,9 10,9 
11. Природный прирост населения, ‰ -6,4 -5,3 -0,3 -2,2 
12. Занято человек в сельском хозяйстве, в % от 

общей численности занятых 
19,0 16,0 4,0 2,0 

* Рассчитано автором на основании источников: 1) Мир в цифрах – 2013. / [Пер. с англ. Д.Журавлева, 
Н.Кононовой]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. – С.122, 210, 234. 2) Мир в цифрах – 2009. / [Пер. с англ. 
Н.Кононовой]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – С.208. 
 

В 2011 году в Украине размер валового внутреннего продукта (ВВП) на одного 
человека составлял 3010 $ против среднего показателя по странам еврозоны 36620$ и 
Германии – 40120$ (отечественный уровень меньше в 12,2 и 13,3 раза, соответственно). 
Значение индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) в Украине относит ее к 
развитым странам с точки зрения человеческого потенциала. ИРЧП стран еврозоны (в т.ч. 
Германии) характеризует их высокий уровень развития. 

Существенные различия в наведенной структуре занятости. Например, в Германии в 
сельском хозяйстве заняты 2%, в промышленности – 28%, сфере услуг – 70% от общей 
численности работающего населения. Соответствующие показатели в Украине составляют 
16%, 23% и 61%. 

Следствием депрессивного состояния экономики Украины в целом и сельского 
хозяйства, непосредственно, стало обесценивание сельскохозяйственного труда, усиление 
процессов тенизации занятости и доходов, сокращение рабочих мест и рост безработицы, 
низкая активность рабочей силы на рынке труда, чрезмерная дифференциация населения по 
уровню доходов, глубокий кризис социальной сферы сельского хозяйства (табл. 2). Все это 
поставило под сомнение развитие человеческого потенциала села в будущем. 

Анализ наведенных в табл. 2 данных подтверждает негативные процессы, 
сложившиеся в сельской местности Украины: старение населения, высокие показатели 
смертности, следствие чего стала естественная убыль населения, высокие коэффициенты 
текучести рабочей силы, низкая доля затрат на оплату труда и отчислений на социальные 
мероприятия в структуре себестоимости продукции.  

Одним из критериев оценки социальной ответственности сельскохозяйственных 
предприятий является достаточность заработной платы для нормального воспроизводства 
трудоспособности. В 2012 г. средняя номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
была самой низкой из всех отраслей экономики и составляла 2077 грн., что на 31,4% ниже 
среднего уровня по экономике. Негативная тенденция продолжает сохраняться и сейчас. В 
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августе 2014 года средняя заработная плата по экономике достигла уровня 3370 грн., в 
сельском хозяйстве – лишь 2552 грн. (ниже на 24,3%) [3]. 

Таблица 2 
Показатели уровня жизни и занятости сельского населения Украины 

Годы  № 
п/п 

Показатели 
2008 2012 

2012 г. в % 
к 2008 г. 

1. Численность сельского населения, млн чел. 14,5 14,2 97,9 
2. Приходится городских жителей на 100 человек сельского 

населения, чел. 
218 221 +3 

3. Население старше 60 лет в общей численности сельского 
населения, % 

23,3 23,1 -0,2 

4. Демографические коэффициенты, ‰: 
- рождаемости в сельской местности 11,6 12,6 +1,0 

 - смертности в сельской местности 19,9 17,7 -2,2 
 - естественного прироста (убыли) -8,3 -5,1 х  

5. Численность наемных работников в сельском  
и лесном хозяйстве, тыс чел 

987,3 741,7 75,1 

6. Доля занятого населения в сельском и лесном хозяйстве, % 15,7 17,2 +1,5 
7. Коэффициент оборота рабочей силы по приему в сельском 

хозяйстве, % 
45,9 50,7 +4,8 

8. Коэффициент оборота рабочей силы по увольнению в сельском 
хозяйстве, % 

58,4 57,1 -1,3 

9. Среднемесячная номинальная заработная плата по экономике, грн. 1806 3026 167,6 
 - в т.ч. в сельском хозяйстве, грн 1101 2077 188,6 
 - в % к заработной плате по экономике 61,0 68,6 +7,6 

10. Доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости продукции 
сельского хозяйства, % 10,7 9,4 -1,3 

11. Доля отчислений на социальные мероприятия в структуре 
себестоимости продукции с.-х., % 2,6 3,4 +0,8 

12. Уровень безработицы в сельской местности  
(по методологии МОТ), % 

6,9 7,4 +0,5 

13. Средняя продолжительность незанятости, месяцев 4 11 275,0 
Составлено автором по данным: Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба 

статистики України / За ред. О.Г.Осауленка. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2013. – 554 с. 
 

По расчетам ученых, «при средних темпах роста валового внутреннего продукта в 
6,91%, какие были в 2000-2008 гг., Украина сможет достичь сегодняшнего уровня 
заработной платы Российской Федерации – через 10 лет, Польши – через 25 лет, Германии – 
через 44 года, США – через 48 лет» [5]. 

Украинские аграрные предприятия имеют очень приблизительное представление о 
социальной ответственности как стратегической цели своей деятельности и не готовы быть 
такими же социально ответственными, как ведущие мировые компании, которые шли к 
этому десятилетиями. Отсутствие информации о результатах проведения социальных 
инициатив сельскохозяйственных предприятий, не дает возможности оценить прямое 
влияние бизнеса на благосостояние сельского населения. Процессы становления социально 
ответственного аграрного бизнеса надлежащим образом не анализируются. В годовой 
статистической отчетности «Основные экономические показатели работы 
сельскохозяйственных предприятий» (ф.№50 сг) с 2006 года отсутствуют показатели затрат 
труда в человеко-часах. В отчетах по труду (ф. №1-ПВ) показывается количество работников 
и затраты труда, но, во-первых, как и вся основная статистическая информация она содержит 
гриф конфиденциальности. Во-вторых, формы отчета по труду не распространяются на всех 
юридических лиц и зависят от количества работающих на предприятии. 

В качестве критериев оценки социальной ответственности сельскохозяйственных 
предприятий Харьковской области нами были выбраны оплата труда и социальные затраты 
на рабочую силу, которые не входят в состав фонда заработной платы. Анализ влияния 
указанных затрат на эффективность сельскохозяйственного производства был проведен с 
помощью корреляционного метода. Для этого из 540 хозяйств Харьковской области были 
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выборочно обследованы 161 сельскохозяйственных предприятия, в которых в 2012 году 
численность персонала превышала 30 человек и которые составляли статистическую 
отчетность «Отчет по труду» (ф. 1-ПВ квартальная). 

Для вошедших в выборку хозяйств была построена многофакторная модель, в 
которую в качестве результативного показателя ( y , зависимой переменной) был включен 
уровень производства валовой продукции сельского хозяйства в постоянных ценах 2010 года 
в расчете на одного штатного и внештатного работника, занятого на производстве продукции 
растениеводства и животноводства. Выбор именно показателя производительности труда 
обусловлен тем, что он характеризую эффективность сельскохозяйственного производства в 
целом и эффективность использования трудового потенциала предприятия. В качестве 
факторных показателей (независимые переменные) были рассмотрены средняя месячная 
заработная плата одного работника ( 1x ) и сумма затрат на содержание рабочей силы, 

которые не входят в состав фонда заработной платы в расчете на 1 работника в месяц ( 2x ). 
Сюда вошли затраты на социальное обеспечение, культурно-бытовое обслуживание, 
обеспечение работников жильем, на профессиональное обучение, прочие затраты.  

Расчеты проводились с использованием программного пакета для статистического 
анализа данных «STATISTICA». В результате получена следующая линейная модель 
производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области в 
2012 году: 

21 18767.011647.020083.17
2,1

xxyx  . 

Экономический смысл коэффициента регрессии 11647.01 a  состоит в том, что при 
увеличении месячной заработной платы на 100 грн. абсолютный прирост валовой продукции 
в расчете на одного работника составляет 11,65 грн. при условии, что социальные расходы на 
персонал остаются на среднем уровне. Коэффициент регрессии 2a  имеет отрицательный знак 
и показывает, что при среднем уровне заработной платы по совокупности (1911,57 грн.) 
увеличение расходов на социальное обеспечение на 100 грн. приводит к снижению 
производительности труда на 18,77 грн.  

В табл. 3 наведены основные критерии тесноты зависимости между показателями 
множественной корреляционной модели. 

Таблица 3 
Оценка статистической значимости модели производительности труда 

Факторы  

средняя заработная 
плата, грн.  

расходы, которые не 
вошли в основной фонд 

зарплаты, грн. 
Критерии тесноты зависимости 

1x  2x  

Коэффициенты регрессии, 21, aa  0,11647 -0,18767 

Коэффициенты эластичности, 
1xЭ , 

2xЭ  0,951 -0,025 

 -коэфициенты 0,450081 -0,070766 

Парные коэффициенты корреляции 0,439192 -0,001510 
Парные коэффициенты детерминации 0,197672 0,000107 
Доля фактора в общей вариации результативного 
показателя, % 

19,77 0,01 

Совокупный коэффициент корреляции, R  0,4447 

Совокупный коэффициент детерминации, 2R , % 19,78 

Фактическое значение F -критерия Фишера 

(справочно: 477.19)158,2( F ) 
161,07 

* Рассчитано автором 
 

Анализ наведенных в табл. 3 коэффициентов показывает, что в обследованных 
сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области в 2012 году существовала слабая 
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корреляционная зависимость производительности труда от уровня заработной платы и 
социальных выплат - 5.04447.0 R . Вариация результативного показателя лишь на 
19,78% обусловлена факторами, включенными в модель. На долю неучтенных в выборке 
факторов приходится 80,22%. Анализ коэффициентов эластичности,  -коэффициентов и 
парных коэффициентов детерминации дает основание для вывода, что из двух 
рассматриваемых факторов наиболее существенным по степени влияния на эффективность 
производства является средняя месячная заработная плата. Про статистическую значимость 
модели производительности труда свидетельствует F -критерий Фишера, фактическое 
значение которого (161,07) значительно превышает табличное (19,477). Это значит, что 
модель является адекватной исследуемому процессу и может быть использована для целей 
прогнозирования. 

Дальнейшее развитие и укрепление украинского аграрного бизнеса во многом будет 
зависеть от того, насколько своевременно и адекватно сельскохозяйственные предприятия 
воспримут апробированные международной практикой принципы социальной 
ответственности. В соответствии с мировыми тенденциями успешно и эффективно 
развивается не тот бизнес, цель которого получение прибыли, а тот, целями которого 
являются совершенствование трудовых отношений, повышение качества продукции, забота 
об экологии, правах человека, охране здоровья, осуществление связи с территориальной 
общественностью. 

Выводы. В результате изучения влияния социальной ответственности 
сельскохозяйственных предприятий на формирование социального качества экономического 
роста можно сделать следующие выводы: 
1. Взаимная социальная ответственность представляет собой новую экономическую 

концепцию, позволяющую решать задачи формирования человеческого капитала 
общества, экологической безопасности, социальной поддержки малообеспеченных слоев 
населения. 

2. Современная экономика претерпевает существенные изменения в связи с тем, что человек 
выступает не только объектом, но и активным субъектом преобразований. Формирование 
социального качества экономического роста призвано обеспечить эффективную 
реализацию человеческого капитала и гармоническое развитие людей. 

3. На основе метода линейной множественной корреляции, установлена слабая 
взаимозависимость между производительностью труда, уровнем среднемесячной 
заработной платы и затратами на рабочую силу, которые не входят в фонд заработной 
платы в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области. Аграрные 
работодатели практически не возмещают работникам затраты на оплату жилья, 
социальное обеспечение, профессиональное обучение, повышение квалификации, на 
прочие социальные нужды.  

4. Комплекс мер по усилению влияния социальной ответственности сельскохозяйственных 
предприятий на формирование социального качества экономического роста Украины 
может включать: разработку программ закрепления трудовых ресурсов на предприятии в 
целях обеспечения «кадровой безопасности»; предоставление «социального пакета» 
работающим; улучшение условий труда и быта работников; совершенствование 
социальной структуры коллектива; стимулирование развития трудовой активности и 
творческой инициативы; проведение инициатив по накоплению интеллектуальной 
составляющей человеческого капитала собственными работниками и местным 
сообществом; накопление специфических знаний, повышение уровня владения 
компьютерными технологиями работников предприятия; участие работников в открытых 
диалогах с руководством с целью решения текущих хозяйственных и социальных проблем 
и разработке мер по их устранению.  
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