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1. Theoretical and methodological bases of the organization and management of 
the enterprise in an unstable economy 

 

1.1. THE IMPORTANCE OF SOCIAL SECURITY IN ECONOMY 
 

Dr. Sanie DODA 
Lecturer,  

Alexander Moisiu University, Durres, Albania 
 

Social Security in Albania, as well as in other countries, is influenced by the country's economic power, labor 
market developments, demographic situation, employment and unemployment situation, the development of gross 
domestic product, etc. These indicators will serve not only as the starting point of the analysis of the system, the 
achievements and problems, but the level of these indicators serves as a starting point for predicting the new reforms 
that aim at protecting the right of people to social security and increasing individual responsibility for the current 
economic situation and the future of everyone, as well. Social Security, state or private, is organization designed to help 
the insured people, when they become unable to work due to an illness, accident, maternity, unemployment or old age. 
The process of market liberalization requirements for social insurance including private sector participation in the 
management of social security funds needs a consolidated economy. 

Keyword: Social security, System, Development. 
 

1. Social insurances 
Social insurances, state or private, are organizations designed to help the insured persons 

when they become unable to work due to an illness, accident, pregnancy, unemployment or old age.  
The general system of social insurance in Albania, includes 3 types of insurances such as: 

Compulsory insurance, Volontary Insurance and Supplementary Insurance. 
Structure and functioning of the state system (PAYG) is based on two main principles: the 

compulsory system and the contributory system. 
Whereas this system is conceived to be based on the principle of Equality, on the principle 

of the Social Justice, on the principle of Guarantee, on the principle of Solidarity and on the 
principle of Agreement between Generations (ILO. 1998b).  

Given the nature and functioning of social insurance, we study it in two ways:  
As a fund. The social insurance fund consists of the total of the percentages of compulsory, 

volontary and supplementary contributions. These contributions are paid from employers, 
employees, self-emplyed persons and immigrants. 

As a contract. Social insurance is a contract stipulated between an employee, or the self-
employed, on the one hand, and the social insurance institution through its local or regional 
branches for payment of contributions (McGillivray, W. 2001). In the insurance contract, one of the 
parties (employee, employer, or the self-employed person) pay the percentage of the contribution 
and the other party (ISSH) is obliged to make payments based on the case: (old age pensions, 
disability, supplementary pensions, family pensions, payments for temporary inability, pregnancy 
etc).  

 

2. How are benefits calculated?  
The item which has the biggest importance is the item of insurances for pensions, which is 

divided into: pension of old age, pension of disability, family pension (Barrand P., S. Ross, G. 
Harrison. 2004).  

Pension of old age is provided when the person: a) reaches retirement age, which is 65 years 
old for men and 60 years old for women, b)has paid social insurances for 35 years. C) is withdrawn 
from the economic activity. It is calculated in 3 ways: 

The first way is calculating the old age pension with the following formula:  
Pp = Mb + Sh      (1) 

where: 
Pp = the full monthly pension of old age 
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Mb= Measure of the basic pension granted to all insured people in order to guarantee them a 
minimum standard of living. This component is corrected annually with the price index of a basket 
of goods selected for the retired people, which is approved annually from the Council of Ministers.  

Sh= Extra given to the insured person for every year of work. This component is 1 percent 
for each year of insurance and is calculated by multiplying the average assessment basis (payment 
on which contributions are paid), with the number of the insured years.  

The second way is calculating the old age pension with the following formula: 
Pp = Pn x 75 %       (2) 

where: Pn = Average net payment effected for three consecutive years in the last 10 years of 
work.  

The third way is calculating the old age pension with the following formula: 
Pp = 2 x Mb        (3) 

After comparing the three abovementioned ways of calculating the old age pension, in any 
case, the retired person receives the smaller amount.  

In cases when the employee has contributed to the scheme beyond the threshold of 
retirement age set by law, he/she receives an additional pension of 4 percent of the pension’s basic 
amount, multiplied by the number of years he/she has worked over the retirement age. However, the 
size of old age pension cannot be bigger than 80 percent of the net payment of 3 consecutive years 
during the last ten years of work. In cases when the insured persons who do not meet the period of 
35 years determined by law, have contributed to the scheme for more than 20 years, they receive by 
law a partial old age pension when they meet the pension age and the interruption of the economic 
activity (Fultz, E., T. Stanovnik, 2004). The size of the partial pension is calculated based on the 
formulas for the calculatiion of the full pension, correcting them with a coeficient that is defined as 
a ratio of the years the person has contributed to the scheme and the number 35 (which are the 
insurance years to receive a full pension).   

Pensions of disability. Insured persons who cannot continue the insurance period due to 
health reasons not related to employment, or professional injuries caused at work, have the right to a 
pension of disability.  

The minimum insurance period, necessary to receive a pension of disability is the age of the 
disabled person minus 20 and the result is divided to 2.  

The full monthly pension of disability is calculated the same way as the full pension of old 
age, with the following formula:  

Ppi = Mb + Sh       (4) 
where:  Ppi= the full monthly pension of disability 
Mb dhe Sh = the same way as in the formula that calculates the pension of old age. 
The full disability pension, like the one of old age, has minimum and maximum limits. The 

maximum limit is the double of Mb, or 80 percent of the net payment received in the last year of 
work. The disabled person may be entitled to the old age pension when he meets the age established 
by law. He is free to choose between the disability pension and the old age pension, the one that 
more favorable to him, but the law does not allow their union.  

Family pension. When a person, who benefits or is expected to be entitled to the old age or 
disability pension, dies, then the persons in his charge are entitled to the family pension. 

3. Prognosis of benefits in the amount of the social insurance scheme 
Calculation of benefits with value or part of the costs in the balance sheet of ISSH, requires that along the 

prognosed number of pensions, which will benefit from the social insurance scheme, the indicator of the average 
pension size for all kinds of pensions has to be considered.    

In order to simplify the prognosis of the average pension in this study, like it was mentioned in the 
paragraph above for the average payment, it was admitted for the calculations to be made without the impact 
of inflation, which would unnecessarily complicate the calculating operations (Gillion, C. et al. 2000). So, 
calculations were made only for real pensions. The reason of this simplification is that by law, the direct impact 
of inflation on nominal pension size is predicted to be occasionally considered through nominal pension 
indexing with the price index.   This measure, which should be considered as a preemptory and ongoing task 
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for the government, affects only the storage level to achieve the standard of living of pensioners. Meanwhile, it 
is thought that the size of pensions will increase with time along with the economic growth and the creation 
of economic opportunities for the improvement of the standard of living of pensioners. To forecast the real 
and affordable growth from the pension increase, it was considered that the most direct and accurate 
indicator is the pension increase with the same rhythm that will increase the average wage. The latter, as we 
have explained, is forecasted to grow in proportion to the dynamics of labor productivity in the national 
economy (Gokhale, Jagadesh & Smeters, Kent. 2004). According to this logic, the forecasted size of 
pensions for all its categories and for the whole reviewed period is presented in the table. 

Based on the number of calculated pensions according to the existing law of retirement of 
employees and the forecasted size of pensions, the following costs are the results for different types 
of pensions: 

4. Individual financing versus  PAYG  (Theoretical and empirical analysis) 
In most industrial countries, the population which has the age to work will soon have to face 

the growing number of pensioners, thus increasing fears that PAYG system will become 
unaffordable. Many countries think that it would be much better for retirees to invest at least a part 
of their savings in private pension plans. But private plans and PAYG systems face many similar 
problems; and some of their controversial "advantages" are rather myths than facts. The state 
system of social insurance PAYG may be more flexible than it seems; most of the problems that 
they face are solvable, as the case of Sweden (Barr, Nicholas, 2001) also suggests. 

i) Individual financing of pensions gives solution to the demographic problems 
The aging population reduces the workforce and as a result the production of a country. The 

effect on PAYG schemes is that the contribution base is reduced. Funded schemes effect is more 
invisible but is equally inevitable. When a very large generation of workers retires, he liquidates  its 
financial assets in order to pay his pension. If these assets consist of stocks, their offer will exceed 
their demand, since the generation of workers is smaller, reducing the market price and as a result 
profiting lower pensions. In the same way, if these assets are bank accounts, high speed flow 
resulting from the withdrawal of the generation of pensioners, will generate inflationary pressure by 
reducing their real value. 

1. Problems emerging from the Social Insurance Scheme 
The above analysis reports leads to the conclusion that: the ratio contribution / GDP is in the 

lowest levels among the transition economies in Europe, ratios of addiction and beneficiary / 
population continue to be high, the relatively low rate of substitution shows that in reality the first 
column is transformed into a mechanism for alleviating poverty, a poor connection between the 
contribution-benefit and between the substitution rates for the self-employed in rural and urban 
areas. 

Pension contribution rates are high and current contributions between urban and rural areas 
vary widely between them. Contributions occupy 29.9% of the gross wage, of which 21% are paid 
by the employer. The self-employed in rural areas pay 5.7% of contributions, while the rest is 
covered by the state budget. In reality, the rural pension scheme is presented separately from that of 
urban areas and functions as a social assistance program that is subsidized to a large extent by the 
state. 

Pensions in the first column (first level), belong to the defined benefit type. The pension is 
calculated in two levels: the first level is determined by the basic pension and the second level is 
equal to 1% of basic pension (fixed). The basic pension is calculated as an average of the gross 
profits on the basis of which contributions have been paid in the last 10 years before retirement, 
being adjusted every year for the changes that occur on the average of total contributions. This 
method of calculation of basic pension is a disincentive for employees. 

High contribution rates, the weak relationship between contributions and benefits as well as 
inefficiency in revenue collection have encouraged high evasion by the private sector. Even the 
high degree of informal sector has had its negative impacts. 

Since the informal sector is large in size, evasion to contributions in the private sector are 
made in two forms: fewer workers and lower wages are declared. 
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Private sector employees are at least 140,000 in number, while only 100,000 are reported as 
contributors. Moreover, the average annual wage in the private sector is surprisingly smaller than 
that in the public sector (14.000 vs. 20.200 for year 2004). As a result, private sector contributions 
fund the less than 50% of the pensions. 

Although the first column performance has improved, it continues to be a source of concerns 
and a heavy burden for the state budget. Although the deficit reported in the budget of the ISS in 
relation to GDP, has marked a significant improvement from 3.3% in 1993 to 0.3% in 2003, the real 
situation is not so "enthusiastic". The view is obfuscated by substantial transfers, evident and 
implied, made by the state budget and that reduce it artificially (Gokhale, Jagadesh & Smeters, 
Kent. 2004). Without these subsidies, the annual pension deficit is greater than 1% of GDP and 
occupies a large weight in the state budget deficit. 

High emigration flows have significantly reduced the workforce participation in the pension 
scheme. Since 1994, our immigrants may participate voluntarily in the public pension scheme, but 
the number of participants and the amount of contributions is low. 

Early pensions given in the early 90s caused the scheme to include "young" pensioners with 
high life expectancy by unnecessarily increasing pensions to be paid. 
 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

In conditions when the average life expectancy of people is increasing day by day, birth 
rates are falling, retirees are growing much faster than the labor force, and the old system of Pay-
As-You-Go is heading towards bankruptcy, preceding the severe social crises; we are forced to 
answer some questions. First, "Do the existing pension systems need to be reformed?" Undoubtedly 
yes. So what to do? The answer to this question, unfortunately, is not so simple. 

PAYG modified, private pension system or a multi column system? This is the question that 
arises for the Reform. 

Social Insurance System in Albania faces many problems, among which we will mention: 
Rights acquired as previous contributions should be better identifed because they are still not 

computerized. 
Low replacement ratios and high dependency ratios.  The big difference between 

dependency ratios in urban and rural areas implies the existence of two separate schemes. In rural 
areas, the pension scheme has become a mechanism for poverty alleviation. 

The original design of the system was comprehensive, covering the risks of old age, 
disability, the main member’s death, short-term illnesses, maternity, unemployment and health 
costs. These benefits are financed through salary contributions (payroll) and evaluated by the 
employer as well as by the employee, but to different degrees for different benefits. 

Albania, like other transition countries, has experienced an increase in the level of 
informality in the labor force, which has led to limited income from payroll contributions, while 
facing the burden of several generations of elderly people. 

The pension system constitutes the largest element in the social insurance system, both in 
terms of revenue as well as  costs, given the fact that pensions represent the largest component of 
payroll tax and the greatest costs voice. Recent parametric reform recommended for the existing 
scheme is to increase the maximum limit of taxable wage for the calculation of contributions, 
combined with the change of the size of the maximum pension. 

Pension reform should be in accordance with the economic, political and social 
characteristics of a nation. 

A greater importance should be given to social insurance policies because its policies are for 
a long time span and the effects of today’s policy extend the real effect  into the future. 

A greater flexibility but also a greater attention to politics is needed,  but also in the 
premises of individuals or companies to be insured otherwise. 

For the perfection of the existing social insurance scheme and its adaptation to the 
requirements stemming from the new economic and social legislations and contemporary 
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experiences, the design and implementation of a new social insurance multicolumn scheme is a 
prerequisite, dictated by many factors, among which, we distinguish the key ones: 

 Analyzed shortcomings of the existing PAYG system, expressed in the low degree of 
substitution, the critical ratio contributor / beneficiary, the high degree of evasion, trends of 
certain strata of the population for an early pension benefit or undeserved privileges through 
pensions etc., which make it impossible to finance the system from contributions and 
increase pressures for funding from the state budget. 

 Increase of incomes for the majority of the society, as a result of stabilization and economy 
growth and especially of the development of the private sector. This category of people is 
deeply concerned to maintain the standard of living achieved even during the third age. 

 The request of market liberalization for social insurance, enabling private sector 
participation in the management of social insurance funds. This process is dictated by the 
need for the consolidation of market economy in the country. 

o The first column, even in the new proposed scheme, remains the existing public 
form of social insurance according to the principle of redistribution and solidarity. 

o The second column, which will be funded by compulsory contributions and will be 
managed as public or private investment fund. The intention is the improvement of 
the ways of managing the social insurance funds, and the opportunity to provide a 
greater benefit from capitalization of contributions. The priority is the high degree of 
transparency, and the possibility of a more efficient management of contributions 
through participation and contribution of the private sector as well in this market of 
social insurance and it is recommended to be done within the existing load of 
contributions.     

o The third column is based on voluntary additional contributions, which can be 
managed privately or publicly. This column will be open to all. Initially, it is 
foreseen that the main contributors will be employees with relatively high incomes 
and who are interested in a higher pension when entering the third age group, besides 
the requirement for the establishment of companies for the management of private 
pension funds, and the creation of secondary stock market. 

The novelty of this social insurance multicolumn scheme is that the contributor will be free 
to decide and choose his/her own preferred company to manage its supplementary contributions. 
Management of such contributions will be done in this case not only by public companies, but also 
by private ones, which invest the monetary collected funds by creating a continuously variable 
investment portfolio that ensure maximum profits for a given level of risk. 
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The aim of this paper is to present the role of the growth strategies of an organization in 
crisis conditions. It explains the strategic approach to management on the basis of the literature on 
this subject. The paper also discusses issues concerning the growth strategies of an organization. 
Moreover, it contains a survey of a few pieces of available research on the subject of strategic 
behaviour of businesses. The research results quoted here regard the ways in which organizations 
respond to the changing and uncertain environment. The final part of the work presents the outcome of 
the analysis of the quoted research as well as general conclusions regarding the role of strategies in the 
process of growth of Polish businesses. The deliberation contained in the following paper may trigger 
a discussion about the strategic decisions made by managers in crisis conditions. 

Introduction. Crisis is a multidimensional phenomenon (organizational, economic, 
financial or personal crises). It is a strategic breakthrough in the business activity of every 
enterprise. Its consequences may lead either to the fall or to the growth of an organization. The 
growth strategy is a significant tool used to respond to a crisis. The potential possibilities of using a 
crisis as an opportunity result from the strategic options generated in the process. 

 

The strategic approach in the context of a crisis – selected theoretical aspects 
The crisis which commenced in 2007 in the United States spread all over the world in 2008. 

The collapse of the Lehman Brothers Bank announced in September 2008 set an avalanche in 
motion. The world of politics and finance reacted to the crisis with an attempt to calm down the 
public opinion and to improve financial liquidity. The panic was so big that the market stopped 
responding to positive information. The gradual freezing up of credit channels brought the crisis of 
financial markets into the sphere of real economy. 

The differences in the power and the course of the crisis which arose between particular world 
regions or even particular countries show that, despite the strong connections existing between 
economies in the global world, businesses react differently to similar dangers carried by a crisis or, 
more broadly, by the risks stemming from the changes in the environment. This means that there exist 
better and worse ways of reacting to external dangers and that they differentiate the situation of 
businesses and their competitive position at times of increased turbulence in the environment.  

Every crisis is connected with dynamic changes and increasing uncertainty of the 
environment. Contemporary organizations operate in a more and more complex network of 
connections in the world economy. In order to function efficiently and effectively they must adapt 
to the ongoing changes. The changing environment necessitates strategic reorientation and requires 
continuous modification of the implemented strategies. 

An organization operating under strong influence of its environment needs to respond to it. 
The strategic approach to management stresses the need for a careful estimation of the company's 
position with respect to its environment. It concerns the development of the concept of operations 
which is going to secure the competitive advantage and further growth. Considering the changeability 
and increasing uncertainty of the environment, this approach involves generating multi-option 
concepts which describe future situations and unpredicted courses of action. It also means defining the 
chances and threats, as well as pointing out the different goals and ways of achieving them. 
Moreover, the strategic approach formulates the main objectives of an organization and sets the 
directions of investing its capital as well as the actions whose aim is to achieve the set goals. This 
approach reduces the level of risk and uncertainty generated by the changeability of the 
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environment and increases the firm's capabilities of adaptation to the ongoing processes as well [7, 
p. 86-87]. 

When analyzing the strategic approach to managing an organization, one should turn the 
attention to the ways of defining the notion of strategy. In the theory of management, the classic 
definition was proposed by Chandler. According to him, strategy can be defined as the determination 
of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action 
and the allocation of resources necessary for carrying out these goals [4, p. 13]. However, 
Mintzberg emphasizes that a strategy must be a specific justified action intended to outwit the 
competitor [11, p. 13], while Grant claims that a strategy is “a match an organization makes between 
its internal resources and skills... and the opportunities and risks created by its external 
environment”. It is vitally important to understand the mechanisms by means of which the 
advantage can be sustained for a longer period. This requires formulating strategies which utilize 
the unique features of a given business [5, p. 114-133]. 

Ansoff emphasizes that the interest in strategy arose due to the changes progressing in the 
organizations’ environment. The goals themselves are not sufficient to make decisions connected with 
strategic orientation or to adapt a firm to the transformations, challenges, dangers or arising 
opportunities. Strategy is an approach to taking decisions which sets the guidelines to the process of 
growth of an organization [1, p. 100]. Also Chandler , following his observations of the dynamic 
changes in the environment, points out the need of redefining strategic orientations of a business. He 
proved that managers tend to respond to the changes appearing in the environment rather than predict 
them. In the case when their reaction is fast enough to prevent negative consequences of a crisis, a 
proper reorientation of the strategy lets them keep the firm on the market. However, with regard to 
making decisions in crisis conditions the new strategic orientation frequently does not bring 
satisfactory results immediately. Chandler sees the cause of this in the organization’s failure to adapt 
its internal resources to the new strategy. Such situation lasts until the moment when the resources are 
adjusted to the implemented strategic option [3, p. 505-514]. 

The discussion presented so far concludes that strategy is a means by which an organization 
reacts and adapts to its environment. It reflects the attitude of managers in contact with the 
environment. Moreover, strategy expresses the willingness of an organization to craft its future 
through the use of opportunities and overcoming the dangers. In the rational approach to 
management it is assumed that a strategy should be adjusted to the level of uncertainty carried by a 
given strategic decision. In a crisis situation most managers are forced to focus on overcoming the 
economic barriers, although a crisis is also the time to seize chances, take over weaker participants 
and enter new markets. Therefore, with respect to the decisions taken in times of crisis, it seems 
appropriate to define strategy as a radical reorientation and structured change of organization 
introduced with distant future in mind.  

The notion of strategy is usually connected with the growth of an enterprise. It is a long-
term concept of functioning of an organization which outlines agendas and main objectives as well 
as the methods of achieving them. It concerns not only the directions but also the scale of enterprise 
growth. The growth strategy relates to an organization as a whole. It determines in which sectors a 
firm is going to operate and on which markets it is going to sell its products. What is more, it 
establishes the industry and market profiles as well as the economic potential of a business. Last but 
not least, it lays out investment priorities for particular sectors and markets. 

 

Growth strategies of an organization 
The issue of an organization's functioning in crisis conditions entails taking decisions 

regarding its further growth. What is more, it necessitates taking into account the increasing 
changeability and uncertainty of the environment since it is commonly considered that a firm’s 
environment is the source of greatest turbulence. What is characteristic in this situation is the fact that 
the external changes are beyond the control of the organization. Its managers are not able to predict 
either the moment the changes occur or their character. 

In the theory of strategic management the classic model of the strategy of growth of an 
organization was designed in the 1950s by Ansoff. Primary growth strategies based on this model 
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regard investing in product development and/or investing in market development. While considering 
various directions and the pace of actions taken in the product-market area, Ansoff's model of 
organization's growth points out some potential opportunities. The possible variants of strategic choices 
concern: market penetration, market development, product development and diversification [2, p. 113-
115]. In the course of undertaken actions, managers decide between the present or future markets. 
Considering the existing internal and external conditions, they decide whether to introduce new 
products or concentrate on the existing ones. 

Market penetration is an effort to intensify the sales of the already offered products on the 
already controlled market. It is a strategy requiring large capital investment Moreover, it is based on the 
defending and keeping a firm's market position. Market penetration is linked with seeking the right 
growth path for an organization. Increasing the volume of sales of the already offered products on the 
market which is already controlled does not provide the conditions beneficial to gaining a lasting 
advantage and further growth and expansion. Therefore, market penetration should be interpreted as a 
defensive strategy. 

Opportunities for the growth of an organization are connected with the offensive strategies 
(market development, product development and diversification). In the context of the matter of 
management in crisis conditions the aforementioned strategies include entering new markets or growth 
though new products. Considering the changeability and uncertainty of the environment, they 
presuppose active reactions to the occurring opportunities and dangers. They are characterized by 
greater risk but, on the other hand, they enable enterprises to increase their revenues, strengthen their 
competitive position and engage into further expansion. 

Market development refers to seeking new markets for the already offered products, searching 
for new market segments and new applications of the goods. One of the means of action is expanding 
the sales to new market segments. Another possibility is proposing new applications for the existing 
goods. Such operations let a firm get through to the new customers on the market. The third way is 
looking for new markets in the geographical sense. Then, a firm aims to expand the sales of goods being 
offered locally to the regional, domestic or foreign markets. This brings about gaining new markets 
through territorial expansion. 

Product development is a strategy in which a firm produces modernized goods, improves its 
product for the needs of the present customers and introduces innovations. It is based on locating the 
new product on the presently controlled market. The actions undertaken within this strategy involve 
finding new functional properties of the products sold on the already controlled market. Since this 
tends to be accompanied by the improvement or introduction of a new technology, the strategy is also 
known as technological expansion. 

Product development consists in offering a broader variety of products. One of the methods of 
achieving this is the modification or slight modernization of the existing product which fulfils its 
primary purpose or satisfies new needs. A firm can change the size of the product or introduce its 
new varieties. Another method is the purchase of a license for a new product. Its undeniable advantage 
is the fact that a given product has already been tested and achieved success on its original market. One 
more method included in the product development strategy is inventing a new product by the research 
and development department. A company’s reliance on its own research and development activity is 
the most costly of the methods and at the same time the most risky one. It is estimated that the real 
market success is achieved by one in a hundred products prepared by such a facility. 

Diversification is a strategy consisting in the introduction of new products onto new markets. 
It requires the possession of excess capital which could be invested in a new enterprise. 
Diversification entails a departure from the technologies used so far and the produced goods as well 
as from the present market structure. It is a costly, difficult and risky strategy which at the same time 
requires a business to possess large strategic potential. Moreover, it demands the acquisition of 
innovation techniques, new qualifications and the abilities to function on new markets. 

The classic growth strategy model points out the strategic variants introduced on particular 
stages of the growth of an organization. The expansion strategies also assume that the development 
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on other markets may consist in the compensation of adverse conditions connected with the 
increasing uncertainty in the environment. 

The strategies described above (market penetration, market development, product 
development and diversification) focus more on the new markets as the new groups of clients rather 
than on new markets in the geographical sense. Only the modified concept of enterprise growth 
created by Ansoff clearly stresses the geographical dimension of market development. This 
development regards the present and new regions or domestic markets [1, p. 110]. 

The approach to market growth described above involves the entrance to the geographically 
new markets. By doing that firms expand their sales territories. The strategy of geographical 
expansion is a natural way in which enterprises can grow when facing development barriers 
stemming from the increasing uncertainty of the present environment. After entering foreign 
markets an enterprise functions in different surroundings, which can create new growth 
opportunities for the business. This entails that crossing geographical borders, and especially the 
state ones, eliminates or at least limits the growth barriers existing on the domestic market. 

The entrance to foreign markets is connected with seeking more beneficial conditions for the 
functioning of an organization. It is a consequence of the increasing uncertainty in the environment, 
from the fact that domestic markets are full, as well as from the need to use the existing competitive 
advantage. The enterprise which enters new markets, especially the foreign ones, increases its 
geographical scale of operations. The sales of the considerable part of a firm’s production outside 
its country of origin transforms the enterprise in an international entity (internationalization). 
Enterprise growth described in such a way means gradual internationalization of firms’ activities. 

 

Enterprise growth strategies in Poland – results of selected research 
Crises intensify the instability and uncertainty of the environment. The analyses of literature 

conducted so far emphasize the importance of strategy as an organization's means of reacting and 
adapting to the changing environment. In Poland most research work on enterprise growth strategies 
concentrates on the ways of responding to the processes taking place in it. 

Extensive research regarding development directions chosen by Polish firms was conducted 
by the team of Romanowska [13, p. 323-328]. Among other issues, the study analyzed the strategies 
as presented in the model created by Ansoff. Its results indicate that Polish businesses most 
frequently implement the penetration strategy (the intensive use of the currently controlled market). 
Product development (the improvement and extension of a firm’s range of products) is on the 
second position among the strategies chosen by managers. Diversification is of limited character 
since enterprises clearly concentrate their activities on the domestic market and within one industry. 
In the case of firms which diversify their operations, the related diversification is the dominant type 
that makes it possible to achieve the synergy effect. Also the market development is not a very 
popular strategy, it reaches as far as to lead to the gain of the nationwide scope of operations. The 
research results confirm that the strategies are often of declarative nature. Managers do display their 
willingness to develop their organizations but they do not connect that with the building up of 
resources and skills of their enterprises. Moreover, the study concludes that the actually 
implemented strategies are neither original nor innovative. 

Significant information on the subject of growth of Polish enterprises is provided by the 
research carried out by Janiuk [8, p. 80-82] which shows that market penetration strategy is 
implemented by 67.5% of firms. The intensification of activities on the present market is 
understood as: discounts and price reductions as well as providing additional services. The product 
development is a strategy declared by 15.9% of firms and the most common activities observed in this 
case are: the introduction of a completely new product onto the present market, “cosmetic” changes 
in the product already offered, and inventing a new product by the firm itself and its introduction to 
the market. The market development strategy is declared by 15% of enterprises which carry out the 
following activities: opening the company’s branches offering the same range of products but in 
other locations and seeking new applications for the existing goods (reaching new market 
segments). Lastly, the diversification strategy is used by only 1.6% of firms. The means of 
implementing this strategy included the extension of the range of products related to the current 
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profile of the firm as well as the introduction of goods satisfying new needs or complementing the 
needs previously satisfied. New products were offered as well on the basis of the already existing 
technological process or channel of distribution. 

The research process concerning the growth strategies more and more often touches upon 
issues connected with entering foreign markets (internationalization). In his context it is worth 
mentioning the study carried out by Jarosiński [9, p. 283-310]. His research shows that Polish 
enterprises implement this strategy more and more frequently. The entrance to foreign markets is 
connected with seeking more beneficial conditions for the functioning of an organization. This is a 
result of the increasing uncertainty of the present environment, the fact that domestic markets are 
full and the need for the use of a firm’s competitive advantage. However, most managers tend to 
use only the less advanced forms of presence on foreign markets such as indirect and direct export. 
The research presented above allows one to conclude that the international activity of enterprises is 
a slow but developing process. The studies point out that only a small percentage of the examined 
businesses can boast a high level of internationalization.  

When we look into the matter of opportunities for enterprise growth in an unstable 
environment, interesting observations are provided by the research on the diversification strategy. In 
this context it is worth mentioning context it is worth mentioning another study carried out by 
Jarosiński [10]. His work on the strategic behaviour of enterprises in global industries analyses 
various aspects and areas of behaviour in the household appliances industry and brewing. The 
research concludes that the firms in the household appliances industry made an effort to achieve full 
related diversification within this industry. The brewing company’s, on the other hand, limited the 
scope of industrial diversification. 

The possibilities carried by diversification are also confirmed by the own research 
investigating the processes of concentration of enterprises and the development of corporate groups 
in the meat industry [6, p. 88-99]. The studies pointed out the growing number of liquidation of 
meat companies in the years 2006-2009. It also proved that the bankruptcy of the unprofitable 
entities was influenced by processes connected with the economic crisis. Moreover, the study 
analyzed the growth concepts of the strongest meat firms functioning in Poland (GK Animex, GK 
Sokołów SA, GK Polski Koncern Mięsny Duda SA, as well as GK Farmutil SA.). The examination 
of the largest corporate groups provides interesting findings regarding strategic behaviours. The 
analysis concludes that businesses are interested in the strategy of industrial diversification while 
focusing on their basic fields of operation. Taking advantage of the difficult situation of some of the 
firms in the industry, the corporate groups in their concepts of operations join organic growth with 
the growth based on mergers and acquisitions. Nevertheless, they mainly conduct partial or total 
buyouts of entities which are for instance  their suppliers, subcontractors or competitors. In the process 
of restructuring their business structures, the corporate groups take over the enterprises belonging to 
the broadly defined agricultural and meat industry. They include independent firms into their business 
structures. The research quoted above demonstrates that though diversification the firms were able to 
get control of the subsequent elements of the economic path in the meat processing industry. They 
gradually increased both their sales revenues and market share. 

The issue of enterprise growth strategies in an unstable environment is also discussed in the 
publications of the Polish Agency for Enterprise Development (PAED). The report: Investment 
Processes and Strategies of Enterprises in Times of Crisis, (pol. Procesy inwestycyjne i strategie 
przedsiębiorstw w czasach kryzysu), contains a presentation of the research results on the response 
of Polish entrepreneurs to the economic crisis [12, p. 85-86]. The aforementioned study shows that 
the opinion on the possibilities of a firm in times of crisis is clearly reflected in the choice of its 
development concept. Moreover, the report concludes that almost a half of the firms hold the 
opinion that a crisis can be used to seek new growth opportunities. The firms that do well nowadays 
used the time of economic slowdown in this exact way. 25% of firms currently being in a bad 
condition also believe in this possibility. This may mean that also the businesses in a worse 
condition display willingness to grow and utilize the time of crisis in a positive way. Generally, a 
more active attitude in times of crisis is adopted more frequently by medium and small enterprises 
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than by microenterprises. Most often also the exporters operating on large markets support this 
active position. Their firms are more keen on carrying out new actions and introducing investment 
than on limiting their activities. On the other hand, the enterprises functioning on the regional 
market more frequently adopt a defensive position. 

The observations and discussion presented so far now allow one to conclude that Polish 
enterprises tend to use actions which have already been tested and those which do not require large 
investment. Such actions are relatively easy to carry out and not very risky. In the long run actions 
of this type are beneficial to the qualitative growth of a company. From the perspective of market or 
product development the research quoted above shows that the firms’ activities are not very 
advanced. Changes connected with the introduction of new technologies as well as with bringing in 
new goods through the purchase of licenses are made relatively rarely. Generally speaking, the 
entrepreneurs tend to do little investment and most often use their own resources. 

 

Conclusions 
The study of literature conducted in this paper explains the issues of growth strategies of an 

organization in times of crisis. The results of available research together with the analyses allow one 
to note that managers tend to declare their active approach towards the market as well as a 
reasonable and proportional development. However, the strategies implemented by them focus on 
defensive activities, which have already been tested and are not very risky. In general, Polish firms are 
characterized by the lack of decisive offensive actions directed at market and product expansion. 
This entails that in the long-term perspective the enterprises that limit their activities to the 
defensive ones are not going to be able to react effectively to the unpredictable changes occurring in 
the environment, and in particular to those connected with the economic crisis. The author’s own 
analyses served as a basis for the formulation of the final conclusions. 

The study of the aforementioned research shows that managers are not unanimous about the 
approaches to management in crisis conditions. Some respondents believe that it is crucial to found 
growth on clearly defined plans, while according to others such plans would have an adverse effect 
on the firm's ability to act flexibly. The supporters of planning ahead are more often found among 
small and medium enterprises and exporters. It should be stressed here that the firms that have a 
defined strategy are less affected by the consequences of crisis.  

The discussion and analyses presented in this paper confirm the regularity that in practice 
many managers do not see the need to formulate a strategy. The lack of coherent and defined 
decisions regarding the directions of a company’s actions may have a negative effect on the firm’s 
business operations. The entrepreneurs who have only a vague idea about the mechanisms of success, 
and at the same time do not have the recipe for it, intuitively respond to the processes that take place 
on the market. Such a search for directions and acting methods frequently ends up with being 
eliminated from the market and bankruptcy. Therefore, in order for a business to achieve lasting 
success on the market, a  firm must base its activities on a skilful use of the chances offered by the 
environment as well as on the strong points of the organization. The strategic approach to 
management makes it possible for a firm to react to the changes in a well-thought-out way and to 
effectively direct the growth of the company, especially in the situation of crisis. 

The analyses also indicate that the pessimism of managers in their perception of the 
environment is reflected in their approach to the growth of their firms. We can observe low 
investment activity and the lack of prospects which are reflected in the dominance of defensive 
behaviours. The strategic activities of enterprises are dominated by those which have already been 
tested, do not carry mush risk and which mainly involve defending the company’s present position. 
Still a relatively small number of enterprises decides to engage into decisive investment actions 
leading towards market and product expansion. The growth strategies implemented by the firms 
involve investment activity limited only to slight changes in the already offered products and small 
modifications introduced in the technologies used so far. The most popular strategic behaviour is 
market penetration which can only contribute to the quantitative growth of a given firm. 
Consequently, most companies focus on defensive actions. Such businesses face numerous 
obstacles in the growth process. Not only are they unable to create the concept of growth but also 
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they cannot compete on highly competitive markets. Therefore, they are not able to react effectively 
to the changes in their environment which are related to the crisis. 

What should be emphasized when discussing the positive use of crisis situations is the 
importance of strategic decisions regarding investment and leading to internationalization. The 
analyses conclude that the motives of market development giving impulse to implementing the 
strategy of internationalization are connected with seeking more advantageous conditions for 
functioning. Internationalization may become a chance to effectively utilize a firm’s resources. 
Growth opportunities are also carried by the strategy of diversification. The analyses show that it is 
a strategy implemented rather infrequently. Nevertheless, in an unstable and changeable 
environment diversification creates possibilities for the positive use of crisis situations. The 
research indicates that from the perspective of a firm with a strong position on the market, 
diversification facilitates expansion and growth of the business. In the case of companies which are 
managed better, a crisis becomes an opportunity to purchase valuable assets below their value. In 
such instances this turns into a chance to catch up with the leaders in the industry. 
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Introduction 
In this article main attention is given to method that is widely used more than 30 years, but 

as Heath (1995) claims still gets discussion an is defined differently by various authors. Usually it is 
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not enough to use demographic characteristics for segmentation and using psychographic 
segmentation of consumers becomes relevant as Heath (1995) claims a psychographic study joins 
consumers' measurable demographic characteristics with the more abstract aspects of attitudes, 
opinions and interests. Boone, Kurtz (2013) defines psychographic segmentation as process of 
dividing a population into groups with similar values and lifestyles. It is not possible to manage 
business successfully if consumer preferences, their choice determinants are not known, McDonald, 
Dunbar (2005) says that it contributes for successful segmentation. Although other authors raise 
questions about psychographic segmentation: Park & Jang (2014) in their research found out that 
psychographic segmentation is not always static and extremely when satisfaction is taken to 
account; there are also some critics that often it is forgotten that as Schoenwald (2001) states 
psychographic segmentation is simply one more tool to be added to the repertoire of techniques 
available to marketers seeking more understanding of the marketplace and how to best address 
those consumers offering the best opportunities; Boone, Kurtz (2013) claims that no one suggest 
that psychographic segmentation is an exact science; even such clear cut critic as Yankelovich, 
Meer (2006) that psychographic profiling is a mostly wasteful diversion. 

The purpose of this paper is to conduct a study and identify customer groups according to 
VALS ™ system and their analyse preferences. The research was done in Lithuania, with the VALS 
™ survey, translated to Lithuanian language. Due to the study key user segments and their priorities 
will be identify. Using the guidance of VALS ™ - it will enable to create a marketing strategy for 
selected companies as Barry, Weinstein (2009) states that firms count on segmentation techniques 
that enable them to craft their selling strategies around a buyer’s unique personality, beliefs and 
organizational influences. Important to mention that research has limitations, because of changes, as 
Goyat (2011) identifies change as core faith of marketing and that is why development of right 
marketing strategy, according to him, over time is required. Findings of this paper might also be 
used for other subjects, such as new product development - will be clear what are the main 
consumer segments, what their needs are and, before deciding to introduce a new product, how to 
draw attention to it. 

About VALS ™ 
Boone, Kurtz (2013) explains VALS ™ that based on futurist Arnold Mitchel desire to 

explain the United States segments of society as well as economic and social change, just then, in 
1960 when the whole marketing system was changing; it was created by Strategic Business Insights 
(SBI) – a company, which works as advice and customer survey service provider. According to 
Strategic Business Insights (2014) they emphasize the importance of understanding the user's needs 
before starting any business or marketing activities. SBI advise on positioning, communication 
issues and provide real and effective strategies. Strategic Business Insights (2014) organization 
highlights a number of benefits, that using VALS ™ service give to the business: it provides a 
possibility to give something new your customers also provides a clear picture of your customer, 
helps to understand the most appropriate ways of communication to target segment. Main point of 
this system is that VALS ™ is that as Chin-Feng Lin (2002) states classification considers the time 
and money consumers spend also self-orientation and resources are used as the basis for the 
vertical-horizontal axes to classify consumers into eight groups: innovators, thinkers, achievers, 
experiencers, believers, strivers, makers, survivors. 

Findings 
Most (40%) of respondents were strivers and there were no survivors, makers or believers. 

There were no men innovators, but rather large amount of women were found out to be from 
innovators group – 20%. All the respondents representing age group (45-49 years old) got into 
thinkers group. Half of the respondents from 25-29 years old got into innovators group. 

Mainly respondents were asked about two automobile manufacturers’ brands. First one was 
BMW. The company tries to focus on a wide range of users segments, offering a reasonable price 
and wide production line - from sports car enthusiasts (Z4 M class) to the limo class for the elite 
(BMW 7). As Parrek (2009) stated the main buyers are 30-50 years old, and especially men without 
children. 2001 was mentioned as a breakthrough year, when BMW for the first time in industry 
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have used the Internet in interesting way - a new site where BMW hosted videos in website for 
promotion. Sales increased significantly. Unplanned promotional campaign success was reached. 

Second brand is Mercedes. The company attributes luxury cars and it seems that the strategy 
is constant. As stated in Finance: maps of World (2013): Mercedes luxury brand has not only 
benefits, but also drawbacks. The fact that high-quality luxury brand reflects the richest is only one 
side, the other side is the fact that the manufacturer cannot build “cheaper” models, because it will 
"damaged" luxury image. It is also mentioned that in Europe, Mercedes have offered lower-level 
models, but these have never reached more sensitive American market. That kind of brand takes 
time to build, but it's important to consider - is it worth? 

The most important finding is that more than 70% of respondents would prefer BMW 
instead of Mercedes. The distribution by gender was equal – the same portion of women 
respondents as men prefer BMW. Although it is noted that elder people prefer Mercedes. 

More than 80% of strivers have preferred BMW. No respondents from innovators group 
have chosen Mercedes and that is a sign for company, which in reality by itself is a leader for 
innovation in market. Although it might be explained that most of respondents from innovators 
group in this research were young people. Thinkers and respondents from age group 45-49 
preferred Mercedes. It could be definitely explained by the fact that it is a luxury brand, not so 
affordable for young ones. Although as Schoenwald (2001) states - there are many reasons for not 
finding a clear relationship between a specific segment and brand performance. Also as 
Yankelovich, Meer (2006) states psychographic segmentation can be used to create advertising that 
will influence consumers to think warmly about a particular brand, but for other purposes there are 
also other nondemographic methods that might be useful as also Kamineni (2005) doubts that the 
existing typologies for psychographic segmentation appear inadequate. He suggests using new 
typology, Enneagram, which draws from evidence in several fields of management, psychology and 
spirituality. 

Conclusions 
It was found out that most of the respondents were strivers and they preferred BMW instead 

of Mercedes brand. Although respondents from thinkers group and respondents from age group 45-
49 preferred Mercedes. 

Literature analysis showed that while there are authors that proof significance and benefits 
of psychographic segmentation, there are others that emphasise its limitations and suggest other 
tools to use. 

 

References: 
 

1. Barry, J., & Weinstein, A. (2009). Business psychographics revisited: from segmentation theory to successful 
marketing practice. Journal Of Marketing Management, 25(3/4), 315-340. 

2. Boone, L., & Kurtz, D. (2013). Contemporary marketing. Cengage Learning. 289-295 
3. Chin-Feng Lin, (2002). Segmenting customer brand preference: demographic or psychographic. Journal of 

Product & Brand Management, Vol. 11 Iss: 4, pp.249 – 268 
4. Finance: Maps of World Mercedes Benz Brand Attitude. 

http://finance.mapsofworld.com/brand/value/mercedes-benz-attitude.html 
5. Goyat, S. (2011). The basis of market segmentation: a critical review of literature. European Journal of 

Business and Management, 3(9), 45-54. 
6. Heath, R. P. (1995). Psychographics. Marketing Tools, 2(8), 74. 
7. Kamineni, R. (2005). The Next Stage of Psychographic Segmentation: Usage of Enneagram. Journal Of 

American Academy Of Business, Cambridge, 6(1), 315-320. 
8. McDonald, M. and Dunbar, I. (2005). Market Segmentation: How to Do It, How to Profit It. Oxford UK: 

Elsevier Butterworth-Heinemann. 158 p. 
9. Park, J., & Jang, S. (2014). Psychographics: Static or Dynamic?. International Journal Of Tourism Research, 

16(4). 351-354. doi:10.1002/jtr.1924 
10. Parrek A. (2009) E-Marketing strategies adopted by BMW. Available in Internet: 

http://www.authorstream.com/Presentation/Amitasen-242005-marketing-bmw-education-ppt-powerpoint/ 
11. Schoenwald, M. (2001). Psychographic Segmentation: Used or Abused?. Brandweek, 42(4), 34. 
12. Strategic Business Insights (2014) VALS ™ system 

http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml 

http://finance.mapsofworld.com/brand/value/mercedes-benz-attitude.html�
http://www.authorstream.com/Presentation/Amitasen-242005-marketing-bmw-education-ppt-powerpoint/�
http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml�


 20

13. Yankelovich, D., & Meer, D. (2006). Rediscovering market segmentation. Harvard business review, 84(2), 
122. 

 
1.4. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Бондар-Підгурська О.В. 
к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД 
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Глєбова А.О. 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 
 

Вступ. Програмні та нормативні документи уряду Закон України «Про Національну 
програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р. [1] і 
Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва на 2014-2024 роки» від 8 серпня 2013 р. [2] свідчать про важливість 
розвитку малого і середнього підприємництва для національної економіки. 

У Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2014-2024 роки зазначено, що: «Одним із головних факторів формування 
середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність 
економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та 
самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів 
населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню обсягу виробництва». 
Разом з тим, серед основних недоліків у стані малого і середнього підприємництва в Україні 
зазначено «нерівномірність розподілу за видами економічної діяльності. Так, у сфері торгівлі 
та послуг питома вага суб'єктів малого і середнього підприємництва становить 64,7 відсотка 
їх загальної кількості, сфері промисловості – 13 відсотків, сільського господарства – 13,1 
відсотка, будівництва – 9,2 відсотка» [2].  
В умовах нестабільної економіки, яка характеризується раптовим виникненням загроз та 
небезпек, постає проблема нарощування потенціалу підприємств малого та середнього 
бізнесу саме у виробничій сфері.  

Отже, актуальність даної теми обумовлена важливими завданнями сучасного етапу 
розвитку національної економіки, серед яких є формування системи управління 
виробництвом підприємства, що має забезпечити ефективну організацію його 
функціонування,  ритмічний випуск продукції та своєчасне якісне задоволення потреб 
споживачів при досягненні загальної результативності діяльності. 

Проблемами дослідження системи управління виробництвом на підприємстві 
займалися такі вітчизняні вчені як А. Беліченко [3], В. Василенко, В. Воронкова [3], А. 
Желябін [3], О. Курочкін, П. Деркачов [4], Я. Плоткін, Р.Пушкар, Т.Попкова [9], А. Сумець, 
Н. Тарнавська, О.Яременко,  російські –  В. Макаров, З. Рум’янцева та зарубіжні – 
Л.Гелловей, М. Маскон, А. Хедоурі, Р. Чейз та інші. Проте, питання формування системи 
управління виробництвом і збутом продукції на підприємствах малого і середнього бізнесу 
висвітлено в недостатній мірі. 

Мета роботи. Метою даної роботи є дослідження теоретико-методологічних аспектів 
системи управління виробництвом на підприємствах малого і середнього бізнесу та 
визначення напрямів її удосконалення з рахуванням нинішніх загроз. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В основі системи управління 
виробництвом підприємства лежить операційна система – основна ланка виробничого 
бізнесу, яка є об’єктом управління. Наростаюче зростання умов нестабільності, економічної 
та нормативно – правової невизначеності, недобросовісної конкуренції та інших негативних 
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ринкових факторів призводить до посилення величини та частоти впливів зовнішнього 
середовища на операційну систему підприємства, яка виступає матеріальним фундаментом 
стратегічного розвитку підприємств. 

Операційна система являє собою природні умови цілеспрямованої діяльності людей, 
об’єднаних спільною метою. Тому операційною функцією являються ті дії, які забезпечують 
випуск «виходів», тобто товарів і послуг. 

Операційна система сучасними фахівцями розглядається як сукупність переробної 
підсистеми, підсистеми забезпечення і підсистеми планування та контролю (рис. 1).  

 

Переробна система 

Забезпечувальна 
система 

Підсистема планування та 
контролю  

Вхід Вихід 

Інформація Інформація 

 
Рис. 1. Операційна система як повна система виробничої діяльності підприємства  

[3, с.76 ] 
 

Переробна підсистема – це підрозділ фірми, який виконує виробничу роботу, 
безпосередньо пов’язану з перетворенням ресурсів, які надходять («входи») у вихідну 
продукцію («виходи»). 

Перетворення  може мати різний характер: а) фізичне перетворення (створення 
товару);  б) зміна місця розташування товару (транспортування);  в) обмін (роздрібна 
торгівля); г) складське зберігання (складське обслуговування); д) фізіологічне перетворення 
(медичне обслуговування); з) інформаційне перетворення (телекомунікаційні послуги). 
Проте, щоб відбулося перетворення у  операційній системі, то вона повинна мати певний 
набір ресурсів (5Р) [4]: 1)people – люди;  2) plants – заводи; 3) parts – матеріали та 
комплектуючі вироби; 4) processes – процеси;  5) planning & Control Systems система 
планування та контролю. 

Під час переробки ресурсів відбувається зміна їх форми, внутрішніх властивостей, місця 
розташування, додається вартість живої та уречевленої праці. Таким чином, переробна система 
відіграє ключову роль у операційній системі, яка здійснює діяльність, безпосередньо пов'язану з 
перетворенням ресурсів, що надходять, у вихідну продукцію. Дана підсистема відповідає за 
технологічні процеси виготовлення та контролю продукції, що виготовляється в заданих 
кількості та асортименті у відповідні терміни. На впливає тип  виробничого циклу системи 
(одиничний, серійний, масовий з перервним і безперервним циклом) та технологічний цикл 
(послідовний, паралельний, послідовно – паралельний. На виході процесу виробництва 
результати переробки можуть бути як позитивні (якість товарів, прибуток, зайнятість 
населення), так і негативні (атехнологічні аспекти, витрати, безробіття). 

Підсистема забезпечення – підрозділ, який безпосередньо не пов’язаний з виробництвом 
продукції, але виконує функції життєво необхідні для роботи переробної підсистеми (наприклад, 
обчислювальний центр, ремонтно-експлуатаційна служба тощо). До складу підсистеми 
забезпечення відносяться ремонтне господарство, енергетичне господарство, транспортний 
відділ, складське господарство та ін. Варто зазначити, що підсистема забезпечення складається з 
трьох функціональних підсистем нижчого порядку: підсистеми технічної підготовки 
виробництва нових продуктів (послуг); підсистеми технічного обслуговування виробничої 
системи у процесі її функціонування; підсистеми ресурсного забезпечення виробничих процесів. 
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Підсистема технічної підготовки виробництва здійснює функції науково-
експериментального пошуку, конструкторського розроблення і технологічного проектування та 
освоєння нових конкурентоспроможних виробів. 

Підсистема технічного обслуговування виробництва передбачає виготовлення робочого і 
вимірювального інструменту та оснащення, проведення ремонтних робіт та модернізацію 
устаткування, виконання транспортних та складських операцій. 

Отже, враховуючи нинішній етап розвитку соціально-економічних відносин в Україні, 
що досить гостро поставив завдання організації діяльності виробничого підприємства та 
адаптації його системи управління до мінливих умов ринкового середовища, центральним 
аспектом позиціонує ефективне управління операційною системою виробничого підприємства.  

Аналіз сучасних наукових праць вітчизняних фахівців Г.В Козаченко, В.П Пономарьов, 
О.М.Ляшенко [6] дозволив виділити низку загроз зовнішнього середовища щодо розвитку 
операційної системи підприємств малого та середнього бізнесу (рис.2). 

 
Рис. 2. Основні загрози розвитку операційної системи підприємств малого та 

середнього бізнесу (узагальнено авторами) 
 

Відокремленні загрози негативно впливають на систему управління підприємством, 
ефективність його діяльності, конкурентоспроможність продукції і, врешті решт, на 
задоволення життєво важливих інтересів споживачів. Крім того, прийняття рішень 
менеджменту підприємств стає все більш залежним не лише від специфіки загроз, а й етапу 
розвитку соціально-економічної системи, що характеризується визначеними кризами  у 
процесі управління.  

На нашу думку, нинішній етап нестабільної економіки обумовив необхідність 
формування четвертої підсистему управління якістю як складової операційної системи, що 
передбачає актуальність впровадження сучасних стандартів ISO, як  регулюючої функції, що 
визначає вектору розвитку підприємства (рис.3).  

Отже, запропонована нами підсистема знаходиться під впливом еволюції сучасних 
стандартів ISO і характеризується адресними особливостями: вони створювалися і 
впроваджувалися залежно від вимог та потреб, які висувалися до даної системи та 
врахуванням особливостей виробництва і технології. Так, на початку свого розвитку 
стандарти ISO  були спрямовані на певний напрям виробництва, охоплювали не всі 
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підрозділи підприємства, мали локальний характер, стосувалися лише частини виробництва 
або галузі. 

 
Рис. 3. Адаптована до можливих загроз операційна система підприємства у контексті 

управління якістю (розробка авторів) 
 

При цьому, реалізація політики якості на підприємстві передбачала дотримання 
основних принципів системи менеджменту якості, серед яких основною умовою підвищення 
конкурентноздатності підприємств стала сертифікація менеджменту відповідно до вимог 
міжнародних стандартів ISO. Одночасно, виконання вимог стандартів якості ISO 
супроводжувалося формуванням якісно нового рівня менеджменту, тому впровадження 
системи управління якістю слід вважати стратегічним рішенням [10, с.504].  

В умовах зростаючої конкуренції наявність сертифіката ISO  — один із чинників, що 
допомагає підприємству не лише продовжувати діяльність, а й стати одним із сильніших 
у своїй галузі [4]. Стандарти ISO ґрунтуються на принципах загального менеджменту якості, 
що спираються на такі поняття, як корпоративна культура, стиль керівництва, 
демократизація управління, постійний процес поліпшень і змін на підприємстві. Процес 
управління якістю є системним і повинен охоплювати всі сфери діяльності, включаючи 
управління якістю, управління процесами, управління персоналом та управління ресурсами 
[10, с.504]. 

Впровадження адаптованої до можливих загроз операційної системи підприємства у 
контексті управління якістю, на нашу думку, дозволить забезпечити максимальне 
задоволення потреб і запитів клієнтів, недопущення до споживача неякісної продукції, 
залучення персоналу належної кваліфікації і підготовки, впорядкування документообігу, 
впровадження процедури внутрішнього аудиту; проведення запобіжних і коригувальних дій, 
здійснення систематичного планування, аналізу та постійного поліпшення результатів 
діяльності.  

При цьому, В.М. Пархоменко вважає, що «розвиток та впровадження системи 
управління якістю залежить саме від рівня техніко-економічного розвитку, тобто рівня 
розвитку техніки (інновації, розвиток науково-технічного прогресу), галузевої структури 
господарства, структури виробництва та споживання» [8]. І залежно від цього, пропонує 
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розглянути стадії економічного росту за У. Ростоу (теорія «індустріального суспільства», яку 
він розвинув у 60-х рр. ХХ ст.) у взаємозв’язку з еволюцією розвитку управління якістю 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Розгляд стадій економічного розвитку за У.Ростоу у взаємозв’язку з еволюцією 

розвитку систем управління якістю[8] 
Стадія Характеристика суспільства Характеристика системи управління якістю 

“Традиційне суспільство” 
(хронологічно охоплює всю 
історію людства до XVII ст.) 

примітивна ручна техніка, ручна праця, 
переважання сільського господарства, 
станово-класова структура, влада великих 
земельних власників, “доньютонівський” 
рівень науки і техніки 

якість продукції визначалася працею 
робітників та родючістю ґрунтів 
(врожайністю того чи іншого року), тому, що 
основним видом діяльності було сільське 
господарство 

Перехідне суспільство (період 
підготовки передумов для 
підйому) 

формування централізованих національних 
держав, виникають банки, зростають 
інвестиції, пожвавлюється зовнішня та 
внутрішня торгівля, з’являються новий тип 
людей – підприємців, які мобілізують свої 
заощадження з метою отримання прибутку 
та модернізації 

підприємці мають на меті отримання 
прибутку, але вони не можуть прямо 
впливати на виробництво підприємства, куди 
інвестували. Дана стадія є поштовхом до 
розуміння керівниками значення управління 
(підвищення, підтримки на високому рівні 
тощо) якістю 

Стадія “зсуву” (підйому) 

відбуваються промислові революції, сили 
економічного прогресу починають 
домінувати в суспільстві. Відбувається 
розвиток в інтересах усього суспільства. 
Цю стадію різні країни пройшли в 
історично різні відрізки часу. В Англії – це 
(приблизно) два останні десятиріччя XVIII 
ст., 

в результаті промислових революцій та 
підвищення науково-технічного прогресу 
покращується якість життя населення. 
Створюються передумови до управління 
якістю. З’являється перші організації, яка 
застосовують показники контролю якості. 

Стадія руху до “зрілості” 

характеризується постійним прогресом, 
удосконаленням техніки, поширенням 
нової технології на всю сферу 
господарської діяльності, більш швидким 
зростанням випуску продукції порівняно зі 
зростанням кількості населення, 
збільшення частки кваліфікованої праці. 
Саме цю стадію Ростоу називає 
“індустріальним суспільством” 

зростає випуск продукції, споживач має 
вибір, а отже виробнику потрібно більше 
звертати увагу на її якість. Удосконалення 
техніки та поширення нової технології 
спонукає до створення організацій з розробки 
стандартів та заходів з забезпечення, 
підвищення, гарантування якості продукції 
для певної галузі 

Ера “високого масового 
споживання” 

на цій стадії змінюються пріоритети 
суспільства. На перший план виходить не 
виробництво, а споживання, тому значного 
зростання набуває сфера послуг і випуск 
товарів тривалого користування 

удосконалюються існуючі системи 
управління якістю відповідно вимог 
споживача та конкуруючому зовнішньому 
середовищу. Висока якість виготовленої 
продукції є конкурентною перевагою на 
ринку 

Стадія пошуку якості 
життя (додана в праці 
1971 р.) 

на перший план висувається духовний 
розвиток людини, переважання сімейних та 
інтелектуальних цінностей над 
споживанням 

споживач стає все більш і більш вибагливим, 
що потребує нових підходів до побудови та 
впровадження СУЯ з врахуванням 
менталітету, культури та інших особливостей 
споживача 

 

Взяв до уваги наробки вчених щодо стратегічних проблем на міжнародному та 
національному рівнях, ми можемо констатувати, що саме якість життя людини і суспільства 
стає приоритетним завданням, а однією із можливостей її розв’язання є ефективна 
організація та управління операційної системи підприємств малого та середнього бізнесу.  

В зв’язку з цим, ми пропонуємо перелік індикаторів операційної системи підприємств 
малого та середнього бізнесу у контексті управління якістю в умовах нестабільної економіки 
(табл.2). 

Висновки. Під час проведеного дослідження авторами:  
1) наголошено на актуальності формування ефективної операційної системи 

підприємств малого та середнього бізнесу як основи розвитку національної економіки в 
умовах нестабільної економіки; 

2) узагальнено основні загрози розвитку операційної системи підприємств малого та 
середнього бізнесу в умовах нестабільної економіки; 

3) розроблена адаптована до потенційних загроз операційна система підприємств  
малого та середнього бізнесу у контексті управління якістю; 
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4) акцентовано, що якість життя людини і суспільства стають приоритетним 
завданням, а однією із можливостей її розв’язання є ефективна організація та управління 
операційної системи підприємств малого та середнього бізнесу; 

5) сформовано перелік індикаторів операційної системи підприємств малого та 
середнього бізнесу у контексті управління якістю в умовах нестабільної економіки з метою 
забезпечення гідного рівня життя людини та суспільства. 

Таблиця 2 
Індикатори операційної системи підприємств малого та середнього бізнесу у 

контексті управління якістю в умовах нестабільної економіки (розробка авторів) 
Стратегічні цілі 

Найменування 
індикаторів 

Зміст індикаторів 

Забезпечення 
задоволення 
споживачів  

Коефіцієнт 
задоволеності клієнтів  

Характеризує кількість клієнтів, що задоволені співпрацею з 
підприємством та закупленою в нього продукцією. Визначається як 
питома вага задоволених споживачів в загальній кількості 
споживачів продукції. 

Зростання частки ринку  
Коефіцієнт популярності 
торговельної марки  
 

Характеризує рівень обізнаності потенційних покупців про 
продукцію, що виробляє підприємство. Визначається як 
співвідношення кількості обізнаних про торговельну марку до 
кількості опитаних потенційних покупців. 

Забезпечення  
максимальної кількості 
споживачів  

Рівень рекламації 
продукції  

Характеризує організаційно-економічну складову якості продукції. 
Визначається як частка обсягу продажів без рекламацій в загальному 
виторгу від реалізації  продукції  

Утримання існуючих 
клієнтів  

Коефіцієнт 
відновлюваності 
постійних контрактів  

Характеризує ступінь довіри та прихильність  покупців до 
підприємства та його продукції. Визначається як питома вага 
кількості відновлених постійних контрактів в загальній кількості  
контрактів. 

Створення репутації 
відповідального 
надійного постачальника  

Коефіцієнт виконання 
контрактних зобов’язань  

Характеризує рівень якості виконання підприємством зобов’язань за 
основними контрактами з постійними постачальниками. 
Визначається як відношення вартості виконаних контрактів до 
загальної вартості укладених контрактів. 

Підвищення 
продуктивності праці 

Показник 
продуктивності праці  

Вимірюється відношенням обсягу виробленої продукції до затрат 
праці (середньооблікової чисельності персоналу). 

Зростання кількості 
інноваційної продукції 

Коефіцієнт 
інноваційності продукції  

Характеризує інноваційний розвиток виробничого  потенціалу 
підприємства. Визначається як відношення виторгу від реалізації 
інноваційної продукції до загальної виручки підприємства. 

Зменшення кількості 
браку продукції у 
загальній кількості 

Коефіцієнт браку 
технологічної системи 
операції (процесу, 
виробничого підрозділу, 
підприємства) 

Характеризує відношення обсягу продукції з неусувними 
критичними дефектами до всього обсягу  продукції, що була 
виготовлена за календарний період часу  системою операції.  

Підвищення ділової 
активності підприємства  

Тривалість операційного 
циклу 

Один з найважливіших показників, що характеризують ділову 
активність підприємства. Величина даного показника характеризує, 
скільки днів необхідно підприємству для закупівлі сировини і 
виробництва продукції 

Підвищення цінності 
персоналу  

Рівень витрат на 
підвищення кваліфікації 
працівників, задіяних у 
виробництві 

Характеризує готовність підприємства авансувати капітал в знання 
та ефективність нематеріальної мотивації працівників, які задіяні у 
виробничій діяльності. Визначається як відношення витрат на 
підвищення кваліфікації працівників, задіяних у виробництві до 
загальної кількості працівників  

Підвищення 
рентабельності діяльності  

Рентабельність 
операційної діяльності 

Характеризує відношення чистого прибутку до загальної суми 
операційних витрат 

 

Таким чином, система управління виробництвом на підприємствах малого та 
середнього бізнесу спроможна забезпечити необхідну результативність роботи в умовах 
нестабільної економіки  на засадах імплементації аспектів управління якістю згідно 
з вимогами ISO. Це дозволить оперативно реагувати на зміни ринкового середовища, 
попереджуючи виникнення можливих загроз та виступити дієвим інструментом аналізу 
роботи підприємства. Крім того, впровадження стандарту ISO  — це додаткова гарантія 
якості послуг, яка дозволяє підприємству зберегти потенційних споживачів, лояльність 
клієнтів, обсяги реалізації продукції та підвищити конкурентоспроможність підприємства.  
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1.5. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ 

 

Васильєва В.Г., 
кандидат економічних наук, доцент 

Мельник І.М. 
Академія митної служби України 

 

Сьогодні питання державних закупівель є одним з найбільш гострих проблем, яка 
сьогодні вийшла далеко за межі суто економічної тематики. Ситуація у цій сфері 
залишається невизначеною та конфліктною, причому всі учасники процесу державних 
закупівель відзначають їх неефективність, наявність численних зловживань. 

Щороку держава здійснює закупівлю товарів та послуг на мільярди гривень. 
Закупівля товарів та послуг за бюджетні кошти здійснюється для виконання державою 
покладених на неї функцій: національна оборона, утримання доріг та земель 
загальнодержавного призначення, забезпечення освіти та охорони здоров’я тощо. Іншими 
словами, державними закупівлями є суми грошей, витрачені на товари та послуги, що 
безкоштовно надаються населенню. Тому організації, установи та підприємства, що 
планують і виконують процедури державних закупівель мають постійну потребу в аналізі і 
контролі результатів прийнятих управлінських рішень.  

Складовими будь-якої системи є елементи, їх особливості, зв’язки з іншими її 
складовими. Окреслення елементів системи контролю закупівель за державні кошти 
ґрунтується на складових фінансового контролю як функції управління та безпосередньо 
державних закупівель, як об’єкта контролю, що передбачає взаємозближення і утворення 
взаємозв’язків між цими складовими. 

Слід зазначити, що не менш важливою ознакою контролю закупівель за державні 
кошти є форма його здійснення, [8, с. 84] під якою слід розуміти спосіб конкретного 
вираження й організації контрольної дії, спрямованої на виконання функцій контролю, тобто 
техніку здійснення контролю та конфігурацію контрольного заходу. 

Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений 
орган та інші органи відповідно до їх компетенції. Органи, які уповноважені на здійснення 
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контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель 
[7]. Уповноваженим органом є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державних закупівель.  

У ході підготовки до перевірки державних закупівель посадові особи контролюючого 
органу складають у двох примірниках програму перевірки державних закупівель, в якій 
зазначаються найменування об’єкта контролю, тема, період перевірки та питання, що 
підлягають перевірці відповідно до компетенції контролюючого органу. Програма 
затверджується керівником контролюючого органу або його заступником.  

Під час документальної перевірки здійснюється контроль за дотриманням 
законодавства у сфері державних закупівель шляхом вивчення документів об’єкта контролю.  

Фактична перевірка здійснюється під час проведення перевірки державних закупівель 
шляхом інвентаризації, обстеження та контрольного обміру закуплених (отриманих) 
об’єктом контролю товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та проведення інших дій 
відповідно до повноважень контролюючого органу.  

Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті перевірки. Акт 
перевірки державних закупівель підписує керівник об’єкта контролю, голова комітету з 
конкурсних торгів, головний бухгалтер об’єкта контролю, а у разі їх відсутності – інші 
уповноважені на виконання їх функцій особи та посадова особа контролюючого органу [6].  

 За результатами перевірки державних закупівель керівник структурного підрозділу, 
який проводив таку перевірку, може вносити на розгляд керівника контролюючого органу 
або його заступника пропозицію щодо проведення перевірки всього комплексу питань 
фінансово-господарської діяльності об’єкта контролю шляхом інспектування або державного 
фінансового аудиту.  

Більшість порушень, допущених під час здійснення держзакупівель, є однотипними та 
мають системний характер, при чому порушення допускаються на всіх стадіях проведення 
процедур, починаючи з подачі заявки та закінчуючи підписанням договорів на закупівлю.  

Деяким недобросовісним постачальникам простіше домовиться з розпорядниками 
державних коштів про ціну одиниці продукції і відповідно про розмір «відкату». З цією 
метою при проведенні процедури торгів створюється фіктивне конкурентне поле, до якого 
входять особи, пов’язані між собою родинними чи іншими зв’язками. При цьому, як 
правило, ціна закупівлі значно перевищує середньоринкову, а різницю одержують 
недобросовісні учасники торгів та замовники процедур держзакупівель.  

Відповідно до свого Листа від 11.01.2014 р. Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України [9] описало типові порушення, що виявляються контролюючими органами 
під час проведення моніторингу та перевірок державних закупівель. Як було встановлено, 
більшість порушень мають на меті дискримінацію окремих учасників конкурсних торгів, а 
також створюють умови для зловживань з боку державних органів та підприємств, які 
виступають замовниками товарів, робіт, послуг.  

Наданий момент в Україні все більше уваги приділяється ролі державного 
регулювання економіки і ця увага більшою мірою зосереджена навколо фінансового сектора. 
Проте досить серйозну роль держава має відігравати і в регулюванні реального сектора 
економіки, це може виявлятись через систему державних закупівель.  

Проведений порівняльний аналіз проблеми, з якими стикаються компанії, що беруть 
участь в процесі державних закупівель, показав, що аналогічну складність відчувають і 
представники Тендерного комітету.  

 Обидві сторони відзначили: 
 – низький рівень кваліфікації та мотивації представників замовників, які готують 
заявку; 
 – неефективне планування та стислі терміни для підготовки пропозицій, а також 
перевірки тендерної документації; 
 – неможливість адекватної перевірки тендерної документації через відсутність в 
контролюючих органах відповідних спеціалістів; 
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 – відсутність перевірки постачальника і механізму зворотного зв’язку про 
ефективність його роботи; 
 – непрозорість і тенденційність конкурсних комісій при проведенні оцінки пропозицій 
і виборі постачальника; 
 – недоліки організації та технічні проблеми при проведенні держзакупівель. 

Основними проблемами є відсутність кваліфікованих і мотивованих фахівців в 
державних органах та недосконалість процесу держзакупівель. За цими загальними словами 
в реальності стоять серйозні порушення. 

На рис.1 зображено конкретні проблеми, з якими стикаються учасники 
держзакупівель. 

 
 

Рис. 1. Процес формування технічної заявки державним замовником (як має бути) 
 

Державні замовники, отримують державне фінансування на забезпечення своєї 
діяльності, «власниками (розпорядниками) бюджету»  державних установ є їх керівники, а 
«кінцевими користувачами» – фахівці цих організацій. 

В ідеальному випадку, останні узгодять з «власниками бюджету»  кількість і якість 
товарів, матеріалів, послуг, необхідних їм для роботи. Після того, як виділення бюджетних 
коштів погоджено, в організації повинна бути сформована закупка і комісія з участю 
кінцевих користувачів – співробітників організації, керівника організації, співробітників 
планово-економічного відділу, юриста. 

Комісія повинна підготувати конкурсну заявку, що включає технічне завдання на 
закупівельні матеріали, товари та послуги, визначити обсяг грошових коштів, які 
виділяються з бюджету організації. 

Інші учасники комісії повинні здійснювати аналіз ринку та оформлення конкурсної 
документації відповідно до вимог регуляторів. У разі якщо комісія в реальності працює так, 
як описано, то вона може провести якісний аналіз пропозицій постачальника, оцінити 
ціновий коридор і, в результаті, підготувати адекватну конкурсну документацію. 

Однак на практиці виходить, що комісія часто існує тільки формально, в дійсності її 
функції перекладаються на одного з учасників, як правило, спеціаліста планово-
економічного відділу, якому в додаток до його основної діяльності доручається підготувати 
не одну, а сотню конкурсних заявок. Останній не розбирається в деталях основної діяльності 
«кінцевого користувача» (спеціаліста), у нього є постанова від керівника організації купити 
необхідні продукти і послуги з мінімальної ціною. Спеціаліст планово-економічного відділу, 
який не несе відповідальності за результат діяльності кінцевого користувача і часто навіть з 
ним не знайомий йде шляхом мінімізації своїх зусиль і просить постачальника написати 
заявку. Природно, що останній пише заявку «під себе» і на узгодження в державні органи 
надходить технічне завдання (ТЗ), «заточене під конкретного постачальника» (рис.2). 

Існують контролюючі органи, які повинні перевірити конкурсну документацію та 
виключити порушення в сфері конкуренції. Але на жаль, контроль виявляється 
неефективним. Співробітники тендерного комітету працюють в авральному режимі, 
перевіряючи відповідність документації вимогам чинного законодавства. При цьому в ряді 
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випадків вони працюють в умовах суперечливих вимог до документів різних контролюючих 
органів. 

 Рис. 2. Процес формування технічної заявки державним замовником  
(практичний досвід) 

  

В тендерному комітеті немає фахівців, здатних перевірити вміст заявок на наявність 
дискримінаційних факторів або надлишок вимог до постачальника, фахівці також не входять 
до складу конкурсної комісії. Остання нерідко приймає рішення в неповному складі, 
представник замовника має вирішальний голос у разі рівності голосів. 

При оголошенні результатів конкурсу розкриваються учасники та їх цінові 
пропозиції, інформація про продукт, що придбається за вказаною ціною, залишається 
закритою, тому навіть зовнішні спостерігачі не мають достатньої інформації для оцінки 
адекватності вибору, зробленого конкурсною комісією. 

 
Рис. 3. Процес участі виробника в державних закупівлях 

 
Судового же розгляду і замовники, і постачальники намагаються уникати. Як 

правило, до моменту розгляду позову судом конкурс вже виявляється завершеним, і справу 
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закривають через брак підстав – постачальник несе витрати, але не отримує задоволення. 
Протягом усього часу, поки йде суд, бюджет замовника «заморожений», що ставить під 
загрозу його можливість ефективно працювати.  

Контрольні функції виявляються проваленими на кожному з етапів проведення 
закупівлі – від підготовки заявки до контролю якості поставленого продукту. Уважний аналіз 
інформації показує, що постачальник, як правило, не є виробником поставленого продукту, а 
виконує роль посередника (рис. 3). 

Виробники, особливо ті з них, хто виробляє обладнання, техніку, високотехнологічні 
послуги, побоюються брати участь в державних закупівлях безпосередньо. Їх побоювання 
пов’язані  з тим, що з боку замовника нерідко відсутнє чітке управління проектом, а також з 
недосконалістю контрактів: високі ризики поставки при слабкій відповідальності замовника. 
Прагнучи знизити ризики, але не бажаючи втрачати ринок, виробники вдаються до послуг 
фірм-посередників. 

Як відомо при проведенні державних закупівель перевірка учасників торгів не 
проводиться, тобто в торгах, можуть взяти участь з різними ціновими пропозиціями кілька 
взаємозалежних між собою фірм. 

Таким чином, фірма-посередник може представляти на конкурсі пропозиції декількох 
крупних виробників, а також може додатково виходити з демпінговими пропозиціями 
компаній, що продають менш якісні продукти. Процедури дотримуються, в конкурсі бере 
участь кілька фірм, але в реальності все вирішено заздалегідь – фірма-посередник «регулює» 
ринок в своїх інтересах. Фактично вона займає порожню нішу, яку має займати регулятор. У 
цій ситуації програють виробники – вони не можуть проконтролювати посередника, 
ризикують своєю репутацією і відповідають перед міжнародними регуляторами. 

Таким чином, провівши аналіз процесу і процедур держзакупівель, виявились 
наступні системні проблеми: 

1. Конкуренції немає – є імітація конкуренції. 
Низькі кваліфікація і мотивація, а також безвідповідальність підштовхують замовника 

вибрати «легкий шлях» змови. Відсутність кваліфікованих фахівців у контролюючих 
органах, недоліки процедур планування та оцінки пропозицій, а також повноцінної 
передкваліфікації постачальників не дозволяють виявити змова. 

2. Немає «адвоката» «кінцевого користувача» – ніхто не стежить за тим, щоб його 
інтереси були задоволені. 

Мета процесу держзакупівель – виконати бюджет в рамках закону. Немає процесу 
«закупівлі» і його «хазяїна»: «Є відповідальні за виконання бюджету, є перевіряючи органи, 
але ніхто не відповідає за закупівлю того, що потрібно «кінцевому користувачеві». 

3. Немає єдиної мети у представників держави, що беруть участь в процесі державної 
закупівлі. 

Ключові показники ефективності діяльності кінцевого користувача, співробітника 
планово-економічного відділу, контролюючих органів не пов’язані з результатом закупівлі та 
різнонаправлені – «пливуть у різних човнах в різні сторони». І ці системні проблеми не 
випадкові.  

4. Законодавство слабо захищає кінцевого споживача товарів, послуг. 
Зокрема, дає критерії для оцінки обґрунтованості закупівлі, в тому числі її 

відповідність тим функціям, для реалізації яких купуються товари. У списку причин, що 
підлягають обґрунтуванню при формуванні плану закупівель, потреби замовника відсутні.  

В результаті дослідження та аналізу проблемних аспектів процесу держзакупівель 
надані такі рекомендації щодо його удосконалення: 

– ввести орган або структуру, що забезпечує ефективність процесу держзакупівлі на 
всіх його етапах: «департамент закупівель», який забезпечував би придбання необхідних 
кінцевому користувачеві товарів і послуг з оптимальними характеристиками за оптимальною 
ринковою ціною і враховує при купівлі вартість володіння; 

–  класифікувати закупівельні процеси по трьом типовим категоріям: 
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1. Пряма закупівля – придбання замовником товарів і послуг без проведення аукціону 
або конкурсу в ситуації форс-мажору та (або) в рамках мінімального бюджету; 

2. Регулярна закупівля типових товарів і послуг з проведенням аукціонів і конкурсів – 
товари та послуги, якість, кількість яких визначено, можна класифікувати і стандартизувати; 

3. Закупівля складних (унікальних) товарів і послуг на конкурсній основі, визначення 
складу і вартості яких вимагає кваліфікованої оцінки потреби з боку постачальника, ціна 
велика і залежить від складності виконання унікального замовлення, поставка вимагає 
особливих умов і підготовчих робіт з боку замовника. 

– глибина перевірки постачальників повинна залежати від величини бюджету 
закупівлі та ступеня ризику, що виникає при несумлінному виконанні контракту; 

– ввести орган громадського контролю, який проводив би опитування учасників 
ринку, виявляючи аспекти, що вимагають поліпшення, готував щоквартально рекомендації 
до впровадження, проводив оперативний аналіз скарг учасників, контроль процесу 
закупівель та сприяв у вирішенні спірних ситуацій. 
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1.6. МЕТОДОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В 
УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 
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В умовах трансформаційної української економіки коли відбувається уповільнення 
соціально-економічного розвитку і, як наслідок, зростання негативної синергетичності 
системи, процес удосконалення методологічних засад ефективізації функціонування 
суб’єктів господарювання та державного регулювання, пошук механізмів взаємодії старої і 
нової систем є актуальним та необхідним. Соціально-економічний розвиток України, її 
регіонів є неможливим без використання методології соціально орієнтованої економіки 
(спрямованої на розвиток особистості, досягнення соціального прогресу), планування, 
активізації макроінструментарія, ліквідації витрат переливів та кризових явищ, формування 
позитивної синергетичності системи на засадах підвищення стійкості, аналізі самоокупності, 
трансформації власності. «В категоріях, принципах, законах й закономірностях соціальної 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=226957&cat_id=117183�
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економіки відображені глибинні процеси суспільного розвитку. Економічні знання 
забезпечують пізнання складних взаємозв’язків сучасної економіки, економічних, соціальних 
процесів, сприяють розробці правильної соціально-економічної політики» [1].  

Дослідження проблем розвитку соціально-економічних систем розглядалось 
історичною наукою в рамках циклічності історичного розвитку країн (Л.Гумільов, А.Тойнбі, 
А. Чіжевський, ін.), є об’єктом філософії (Г.Гегель, О.Конт, О.Шпенглер, ін.), були 
предметом досліджень соціології (М.Вебер, П.Сорокін, С.Хантінгтон, ін.), предметом праць 
зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів (А.Сміт, К.Маркс, Дж.М.Кейнс, І.Шумпетер, 
М.Кондратьєв, Ф.Хайєк, ін.), в централізованій економіці при державному плануванні - 
А.Анчішкіна, А.Гранберг, Т.Хачатурова, ін., в умовах перехідного періоду - Д.С.Львова, 
А.А.Пороховского, А.Г.Поршнєва, Е.Г.Ясіна, ін., з позицій економічної компаративістики - 
О.І.Колгановим, А.В.Бузгаліним, М.К.Беляєвим. Еволюційна концепція теорії управління 
(І.Ансофф, Б.Карлофф, Р.Нельсон, П.Друкер, М.Мескон, М.Хедоурі, Ф.Альберт,ін.) 
розглядає як основну - ідею природної еволюції зовнішнього середовища підприємства в 
цілому, галузей його діяльності з підсиленням нестабільності умов. Сучасна ринкова теорія 
(С.Фішер, Р.Коуз, К.Макконнелл, С.Брю) традиційно підходить до макро-мікро регулювання 
економічної системи. Проте трансформаційна українська економіка, яка має за стратегічні 
орієнтири розвитку: забезпечення прав і свобод, якість і рівень життя, соціальну 
справедливість та соціальний захист, екологічну та економічну безпеку, збереження 
ресурсів, соціальну відповідальність бізнесу, - є специфічною з використання методології 
соціально орієнтованого розвитку та ігнорує дію об’єктивних економічних законів, 
закономірностей, інструментарій ринкового регулювання; в ній спостерігається 
невідповідність існуючого національного законодавства та інститутів вимогам подальшого 
розвитку; відсутність соціально-економічної політики з формування загальнолюдських 
принципів; специфічність мотиваційних засад до активності; а це призводить до збитковості 
суб’єктів господарювання, формування негативних синергетичних ефектів, зниження рівня 
добробуту.  

Отже, дослідження методології регулювання соціально-економічного розвитку в 
умовах трансформаційної економіки актуально, проте вітчизняні вчені йому не приділяли 
належної уваги. Окремі аспекти розвитку соціально-економічних систем розглянуті в працях 
С.Мочерного, Р.Нурєєва, М.Арістона, О.Бузгаліна, О.Колганова, Ю.Зайцева, С.Кузьміна. З їх 
точки зору на сучасному етапі світового розвитку на перший план виходять закони 
системно-циклічної динаміки, загальні закони становлення багатовимірного світу, що 
визначають ритм, його поступовість з конфігурацією нових відносин між різними 
елементами суспільного цілого, але є відсутнім загальний методологічний підхід до 
створення засад соціально орієнтованого розвитку трансформаційної економіки, 
залишаються не з’ясованими джерела підвищення синергетичності соціально-економічних 
процесів. Ринкова активізація постсоціалістичних країн потребує ретельного 
методологічного обгрунтування стратегії прискореного соціально орієнтованого 
національного та регіонального розвитку з врахуванням історично-національної специфіки, 
соціалізації, суспільної та індивідуальної стабілізації, оцінки наслідків проведених реформ в 
галузі приватизації державного майна, аналізу їх відповідності до методології загального 
розвитку (деградації) системи, обгрунтування джерел та особливостей синергетичної 
результативності на мікро, мезо, макрорівнях. Відповідно до вищезазначеного, основна мета 
представленого до розгляду дослідження - це обґрунтування методологічних засад 
соціально-економічного регулювання в умовах нестабільної економіки як підґрунтя 
ефективізації розвитку суб’єктів господарювання мікро, мезо, макрорівнів. 

Традиційно термін «соціально-економічний розвиток» підкреслює тісний зв’язок між 
рівнем економічного розвитку і вирішенням соціальних проблем країни, територій, регіонів. 
Він означає, з одного боку, процес постійної зміни матеріальної бази виробництва та 
сукупності відносин між економічними суб’єктами, соціальними групами населення, з 
іншого - це складний суперечливий процес, де взаємодіють позитивні й негативні фактори, а 
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періоди прогресу змінюються періодами регресу. Проте в мегамасштабі відбувається 
позитивний зростаючий трендовий розвиток економіки на засадах науково-технічного 
прогресу, інновацій, їх апробації, заміщення дефіцитів та зниження ресурсоємності, з 
дотриманням екологічних вимог й обмежень, що визначає обсяги виробництва та 
споживання, структуру ВВП, сукупні-індивідуальні пропозицію та попит. Економічне 
зростання – основа підвищення рівня добробуту, є головною макроекономічною метою, яка 
забезпечується випереджаючим зростанням національного доходу в порівнянні з зростанням 
чисельності населення. Воно є позитивним коли реальний поточний ВНП перевищує базовий 
рівень, в іншому випадку – негативне (деградація). Зростання викликає якісні зміни в 
економіці, сприяє її загальному розвитку, а позитивні якісні зміни у відносинах власності, 
розподілі, перерозподілі доходів і фінансова стабілізація активізують економічний ріст.  

Оновлення методології соціально-економічного регулювання розвитку системи в 
умовах трансформаційної економіки пропонується здійснити на основі розгляду авторських 
формулювань наступних об’єктивно діючих законів: Закону загального розвитку системи, 
Закону соціалізації, Закону соціалізації національного законодавства, Закону ефективності 
соціально-економічного регулювання, Закону окупності системи.  

Об’єктивно діючій Закон загального розвитку системи в авторській трактовці 
виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між елементами системи, які 
обгрунтовують визначений стан системи, визначене співвідношення із достатністю бази 
системи для її існування та необхідністю підвищення активності системи для розвитку цієї 
бази. Будь-яка система в конкретних умовах історико-економічної дійсності перебуває в 
необхідному  базово-стабільному стані, в залежності від ефективності використання якого 
базова величина отримує позитивні зміни - і зростає або негативні зміни – і її базовий стан 
зменшується до повного знищення. Тобто даний закон відображує структуру розвитку 
системи і наслідки зміни цієї структури, розкриває суть співвідношення: «запасу» системи 
(умовно постійних параметрів) та «потоку» системи (умовно-змінних параметрів), які 
характеризують активність використання «запасу». 

В теорії економіки термін «соціалізація» розглядається як становлення нового типу 
соціально-економічної системи. На засадах об’єктивно діючого Закону соціалізації системи 
пропонується поняття «соціалізація» трактувати як позитивний процес формування 
визначеного соціально-економічного стану системи, в якій системно, структурно 
розглядаються мікро, мезо, макро рівні розвитку, складовими виступають, наприклад: 
індивід, суспільство, компанії, регіони, з врахуванням яких формується визначене 
співвідношення проміж достатністю бази для існування системи й необхідністю підвищення 
активності системи для досягнення позитивних темпів росту. Риси Закону соціалізації 
проявляються в розширенні масштабів планомірного та організованого процесу діяльності з 
надання послуг і виробництва продукції, які перетворюються на товар без допомоги ринку на 
основі розширення корпоративних відносин, в формуванні модифікаційних форм державно-
приватного партнерства і розвитку логістичної планомірності (створення цілісної системи 
регулювання, контролю за використання ресурсів, якістю), в реалізації шведської моделі 
соціально орієнтованого ринкового розвитку, формуванні «власності трудящих» в 
Німеччині, робочої акціонерної власності в США. Передумовою створення соціально 
орієнтованого суспільства на базі трансформаційної економіки є першочергове визначення 
системи індивідуальних і суспільних цінностей на національному рівні, соціалізація 
національного законодавства та обгрунтування відповідного інструментарію.  

Визначаючи домінуючу роль законодавства країни в формуванні шляхів її розвитку 
авторське формулювання Закону соціалізації національного законодавства виражає 
внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між соціалізацією законодавчої бази 
національної економіки - та підвищенням ефективності функціонування, за яких процес 
соціалізації законодавства національної економіки детермінує процес інноваційного 
соціально-економічного розвитку через механізми та інструментарій макроекономічного 
державного регулювання (лібералізацію фіскального оподаткування, роздержавлення, 
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державно-приватне партнерство, оптимізацію інвестицій) з метою ефективізації національної 
економіки, зростання добробуту. Об’єктивність його дії обумовлена постулатами 
інноваційної теорії (Й.Шумпетер, Р.Солоу, С.Кузнец), Законом Тугана-Барановського 
(з’ясуванні зв’язків між виробництвом і споживанням, за яких процес виробництва 
детермінує процес споживання  через механізм нагромадження капіталу), Законом 
загального розвитку системи та формах його прояву на локальних рівнях, дією Законів 
єдності складових власності, єдності складових об'єкта нерухомості, соціальних законів, - і 
реалізується для формування визначеного рівня соціально-економічного розвитку з 
відповідною розробкою національної законодавчої бази, при системному цілеспрямованому 
втручанні держави в ринкову економіку для легалізації діяльності та капіталу, оптимізації 
структури сукупного капіталу й ресурсного потенціалу при розширеному відтворенні, 
забезпеченні пріоритетів інноваційного розвитку України та її регіонів. 

Закон  соціалізації національного законодавства  діє синхронно, системно, 
паралельно, у взаємодії з Законом одержавлення економіки в контексті: одержавлення 
засобів, предметів праці, робочої сили, нерухомості, науки, сил природи та власності, форм, 
методів організації виробництва, корпоратизації діяльності; створення державних компаній 
спільних з приватним та колективним капіталом; одержавлення науки; формування 
прогнозів соціально-економічного розвитку; забезпечення потреб в суспільних та приватних 
благах; обґрунтування розміру державної власності у зростаючій частці національного 
доходу. Дія Закону в оптимальних і раціональних формах зумовлює перетворення держави 
на елемент базису, розширення її соціально-економічних функцій, стабілізацію економічної 
системи з урахуванням дії діалектичного Закону заперечення заперечення, який щодо форм 
власності має діалектичний характер, а проти закону одержавлення економіки – протидіючий 
характер. Стійкість соціально-економічної системи повинна спиратися на державне 
регулювання національної та регіональної економіки, на формування та реалізацію 
національної стратегії сталого розвитку. При цьому питання обмеження на державному рівні 
некерованого руху, ефективізації державної власності є особливо важливими на етапі 
активізації процесів роздержавлення, приватизації держмайна, при формуванні та організації 
державно-приватного партнерства в трансформаційних національних економіках. 
Ефективність державної соціально-економічної політики сталого розвитку повинна 
обґрунтовуватися альтернативними шляхами розвитку з  синергетичною оцінкою їх 
наслідків на засадах комплексності, системності, синтезі підходів. Аналіз функціонування 
розвинених країн кінця ХХ початку ХХІ століття довело,  що частка держави у власності на 
засоби виробництва не повинна перевищувати 30-35%, а у власності на національний дохід – 
55-60%. Тотальне одержавлення економіки (СРСР), як і надмірне роздержавлення 
(приватизація) призводять до її краху.  

Закон загального розвитку системи, принципи соціалізації та беззбитковості, 
особливості використання апарата оцінки вартості бізнесу закладені в основі моделей 
соціально-економічного регулювання розвитку територій (регіонів), галузей, діяльності 
суб’єктів господарювання, яка використовується при удосконаленні процесів 
ефективізації на інноваційних засадах. Під державним регулюванням розвитку території, 
регіону, галузі, суб’єктів господарювання розуміємо дії центральних органів влади, мета 
яких – вибірковий вплив на соціально-економічний, політичний, екологічний, технічний, 
технологічний, інший розвиток конкретних територій та суб’єктів господарювання. Регіон 
розглядається як територія, частина країни, область, район, які відрізняються сукупністю 
природних або історично сформованих економіко-географічних умов та національним 
складом населення [2]. Відповідно, державне регулювання соціально-економічного 
розвитку регіонів і суб‘єктів господарювання визначає вибірковий вплив саме на їх 
соціально-економічний розвиток, а при акцентуванні уваги на «сталий» розвиток – 
додатково розглядаються екологічні аспекти, питання охорони зовнішнього середовища, 
соціальної відповідальності бізнесу в цій сфері. 
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Оцінка рівня конкурентної дієздатності соціально-економічної системи та її 
суб’єктів підпорядковується Закону ефективності соціально-економічного регулювання, 
який в авторський трактовці сформульований в наступному вигляді: соціально-економічна 
цінність системи (макро-, мезо-, мікрорівень)  визначається сукупністю її внутрішніх та 
зовнішніх факторів, за рахунок взаємодії яких досягаються оптимальні в даних умовах 
результати соціалізації системи (досягається підвищення ефективності систем з 
врахуванням пріоритетів національного (регіонального) розвитку, що активизується 
відповідним стимулюючим  державним регулюванням за рахунок ефективізації фіскальної 
політики).  

Особливості соціально-економічного регулювання системи визначаються дією 
об’єктивного Закону окупності системи, який в авторській трактовці виражає внутрішньо 
необхідні, сталі й суттєві зв’язки між елементами системи, що обґрунтовують її стан, 
співвідношення між достатністю бази для існування та рівнем суспільної затребуваності. 
Він розкриває особливості взаємозв’язку між обсягами товарів, необхідних споживачу для 
існування-розвитку та обсягами товарів, суспільно необхідних, затребуваних 
суспільством. База даної системи у визначений час - це величина необхідно-постійних 
витрат відносно обсягів вироблених продукції та послуг, останні змінюються під впливом 
варіювання змінних витрат в процесі мінливої активності системи. При рівнянні суми 
загальних витрат розміру загальних доходів (прибуток дорівнює нулю) встановлюється 
межа окупності системи. До моменту досягнення критичної точки окупності системи - 
зміна стану системи (мікрорівень) підпорядковується меті її виживання в конкретних 
умовах, після проходження цієї точки – меті її розвитку з врахуванням суспільних 
інтересів (мезо, макро, мегарівня). Для країни з розвинутою соціально орієнтованою 
економікою екзогенними факторами функції рівня державного регулювання є темпи 
приросту валового національного продукту, дефлятори інвестицій та податків, показники, 
які характеризують рівні: тінізації,  конкуренції, технологічного (інноваційного) розвитку, 
добробуту. Специфіка трансформаційної економіки викликає необхідність розгляду 
додаткових екзогенних змінних: розмір державних витрат, ефективність приватизації в 
різних сферах нерухомого майна, індекс цінової лібералізації, індекс банківських реформ, 
показники активізації фондової біржі, регулювання інфляційних змін, рівня якості життя. 
Особливе місце в забезпеченні синергетичного ефекту розвитку (який комбінує прямий та 
непрямий системний динамічний вплив на оточуюче середовище з ймовірними 
наслідками), в реалізації механізму  функціонування соціально орієнтованої економіки 
(який забезпечує суб’єкту господарювання впевненість в майбутньому та активізує його 
сьогодні) є ступінь розвитку національного інституту власності та рівень правової 
захищеності. При обґрунтуванні стратегії розвитку суб’єкт господарювання (власник) 
визначає характеристики внутрішніх факторів розвитку: вартість бази функціонування 
обраної соціально-економічної системи, майна (нерухомості, активів), та - вартість зміни 
цієї бази в процесі її інноваційної активності. Проте, результат, ефект, ефективність  
системи, - визначається не тільки дією внутрішніх факторів, що залежать від власника, а й 
– зовнішніми. Відповідно до економічного змісту, результат функціонування суб’єкту 
(об’єкту), що користується попитом на ринку, є вже соціалізованим, в ньому зацікавлено 
суспільство, ринок, споживач, виробник. Якщо його буде недостатньо, то для 
врегулювання рівня задоволення потреб повинен втрутитися уряд, який за допомогою 
фіскально-податкової політики відновить його нестачу. Економіко-математичне 
оптимізаційне моделювання розмірів фіскального регулювання розвитку регіону, суб’єкта 
господарювання включає: макроекономічну функцію державного регулювання, функцію 
початкової вартості  мікро(мезо) об’єкту, функцію загальної вартості системи (з 
врахуванням рівня синергетичності системи), вартість бізнесу з врахуванням ризику. 
Мінімальне значення макроекономічної функції державного регулювання визначається 
розміром загальних витрат на санаційне оздоровлення, наприклад, компанії - на її перехід 
з стану збитковості в стан самоокупності. При зменшенні початкової вартості компанії, 
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рентабельності бізнесу в процесі діяльності виникає необхідність в фіскальному 
регулюванні. Але раніше, ніж його розпочати необхідно знати його орієнтовану вартість 
для суспільства – проектну величину державних витрат на організацією даного процесу, 
що увійде в оцінену вартість бізнесу, якому  планується надавати конкретні державні  
пільги для відновлення та розвитку. Кризисним є «передбанкротний» стан суб’єкта 
господарювання, коли мінімізується власне та прирівнене до нього майно та ймовірним є 
майбутнє. В момент повного відновлення самоокупної вартості системи за рахунок її 
активізації починається період зменшення надаваємого урядом розміру фіскального 
стимулювання, його умови повинні істотньо зменитися з врахуванням подальшої стратегії 
використання цієї системи. З цього моменту соціально-економічна система вважається 
«фінансово оздоровленою», повернутою в традиційний стан функціонування, а, 
відповідно, державна санація - закінченою. Отже, подальша зміна умов фіскального 
стимулювання розвитку системи після досягнення нею межі самоокупності відбувається 
на основі обгрунтування можливостей розвитку суб’єкта господарювання з врахуванням 
національних (регіональних)  інтересів. Максимальне значення функції фіскального 
держрегулювання   визначається  комплексом факторів, які відображають необхідні, але 
не завжди  достатні умови розвитку мікро(мезо)об’єкту в макросередовищі особливо в 
умовах трансформаційної економіки з врахуванням соціально-економічних парітетів 
національного розвитку, особливостей фінансово-технологічної ємності специфіки 
спрямування діяльності, оцінки можливостей інноваційних перетворень. 

Методологія соціально-економічного регулювання в умовах трансформаційної 
економіки систем має інноваційний характер. Її доцільно застосовувати при макро, мезо, 
мікро економічному регулюванні соціально-економічних процесів з метою соціалізації 
трансформаційних та ринкових систем, при активізації соціально-економічного розвитку 
суб’єктів господарювання, при оцінці та моделюванні ефективності функціонування 
соціального капіталу, бізнесу, політико-соціально-економічних процесів, ступеня 
привабливості правового, соціального, фінансово-кредитного, інноваційного клімату, оцінці 
наслідків реалізації існуючих програм роздержавлення та приватизації, обгрунтуванні 
напрямків, обсягів проведення деприватизаційних програм, приватизаційних коригувань, 
формування соціально орієнтованої фіскально-стимулюючої урядової політики. 
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Теорія та практика антикризового управління підприємствами набуває особливого 
значення в умовах підвищеного рівня нестабільності та невизначеності зовнішнього 
середовища. У даному контексті антикризове управління є особливою підсистемою 
управління, яка  являє собою вбудовану систему моніторингу зовнішнього і внутрішнього 
середовища функціонування підприємства в цілому і його структурних елементів з метою 
нейтралізації або пом'якшення впливу кризових ситуацій на результативність діяльності 
підприємства.  

У будь-який момент існує небезпека загрози кризи на підприємстві. Це пояснюється 
тим, що в управлінні підприємством завжди існує ризик, а соціально-економічна система 
розвивається циклічно при одночасному динамічному розвитку зовнішнього середовища, 
зміні співвідношення керованих і некерованих процесів, потреб підприємства та інтересів 
його власників. 

Враховуючи, що кризові ситуації багатоликі, виникають в різний час та проявляються 
в різній формі досить гостро постає питання оцінки антикризової стійкості підприємства. 

Значну увагу вирішенню проблем антикризового управління приділяли такі науковці 
як О.О. Шапурова, В.О. Василенко, А.Г. Грязнова, Е.С. Мінаєв, О. Терещенко, А.Д. 
Чернявський, А.І. Дмитренко, А.Р. Попов, Скібіцький О.М., О.О. Терещенко, Л.О. Лігоненко 
та інші. Проте, незважаючи на накопичений теоретико-методичний досвід здійснення 
антикризової діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі, у цій сфері залишаються 
неоднозначними ряд питань, пов’язаних із тлумаченням сутності категорії «антикризова 
стійкість підприємства» та відсутність комплексного методичного підходу до моделювання 
впливу факторів, що актуалізує дослідження у даному напрямку. 

Вивчення економічної літератури [2,6,8] показало, що переважна більшість науковців 
зводить визначення антикризової стійкості підприємства до фінансової стійкості. Даний 
підхід, на наш погляд, є недостатньо коректним, оскільки фінансовий аспект є лише одним із 
індикаторів визначення антикризової стійкості підприємства. Антикризова стійкість 
підприємства забезпечується не тільки в досягненні нормативних показників ліквідності, 
платоспроможності та доходності.  Симптоми настання кризової ситуації можуть мати 
комплексний та різноаспектний характер (організаційні, фінансові, управлінські, операційні, 
маркетингові, ринкові, інші), та, внаслідок відсутності належного управлінського впливу та 
несвоєчасної реакції, перетворюватися на серйозну загрозу для подальшого функціонування 
підприємства. 

За думкою науковців  [2,6,8] «антикризовою стійкістю підприємства» є здатність об’єкта 
повертатися в стан економічної рівноваги після того, як воно було виведено з нього 
негативними дестабілізуючими впливами, викликаними кризою. Проте, на наш погляд, 
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антикризова стійкість в умовах невизначеності та підвищеного рівня турбулентності 
зовнішнього середовища, повинна визначатися не тільки при факті настання кризової 
ситуації на підприємстві та розробки заходів щодо виходу з неї. Підприємство, яке має 
високий рівень антикризової стійкості має значні шанси своєчасного попередження настання 
кризової ситуації та уникнення її несприятливих наслідків. 

У даному контексті, заслуговує на увагу погляд Л. В. Уривської, яка трактує сутність 
категорії  «антикризова стійкість» як здатність підприємства не допускати кардинального 
впливу кризи на його фінансово-господарську діяльність за рахунок використання технології 
антикризового управління, урахування специфіки галузі та формування резервних фондів 
протягом фази підйому життєвого циклу підприємства» [12]. Безумовно,  попередження 
негативного впливу факторів зовнішнього середовища, а також обов’язкове формування 
резервних фондів в підприємствах з метою страхування від можливих непередбачених 
обставин є невід’ємною умовою його антикризової стійкості.  

Слід відзначити, що антикризова стійкість підприємства  визначається як зовнішніми 
так і внутрішніми факторами (рис. 1, 2). Оцінка ступеню їх впливу є важливим для 
своєчасного запобігання та протидії кризи на підприємстві та своєчасного впровадження в 
дію програми антикризового управління.  

 Рис. 1. Зовнішні передумови, які порушують на антикризову стійкість підприємства  
(авторська розробка) 

Фактори  
глобалізації світового 

розвитку (ZG) 

 

Соціально-економічні 
внутрідержавні 
 фактори (ZSE) 

- зміни в економіко-правовому просторі як наслідок 
державного або муніципального регулювання (ZSE1); 

- зміни в пріоритетах розвитку країни (ZSE2); 
- переоцінка індикаторів безпеки країни, регіону (ZSE3); 
- відсутність єдності в стратегіях розвитку на різних рівнях 
державного управління (ZSE4); 
- рівень інфляції та її тенденції (ZSЕ5); 
- нестабільність податкової системи (ZSE6); 
- зниження рівня реальних доходів та платоспроможності 
населення (ZSE7). 

Ринкові  
фактори (ZR) 

- зниження ємності внутрішнього ринку (ZR1); 
- посилення конкуренції на ринку (ZR2); 
- нестабільність валютного ринку (ZR3); 
- несприятлива кон'юнктура цін на зовнішньому та 
внутрішньому ринках (ZR4); 
- зростання пропозиції товарів-субститутів (ZR5). 

Інші зовнішні  
фактори (ZS) 

- політична нестабільність в країні (ZS1); 
- стихійні лиха (ZS2); 
- погіршення криміногенної ситуації (ZS3). 
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- невизначеність функціонування в просторі і в часі через 
загальносвітові кризові змін (ZG1); 
- глобальні кон'юнктурні зміни в потребах, обсягах, 
інноваційно-інвестиційної привабливості товарів, робіт, 
послуг (ZG2); 
- політичні зміни на світовій арені (ZG3); 
- зростання взаємозалежності національних та глобальних 
економік, що призводить до «передачі» кризи (ZG4); 
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Рис. 2.Внутрішні проблеми, які порушують антикризову стійкість підприємства 

(авторська розробка) 

 

Управлінські  
проблеми 

 (VU) 

 

Фінансові 
проблеми 

 (VF) 
 

- нестача власного капіталу (VF1); 
- низька ліквідність балансу (VF2); 
- низька мобільність власного капіталу (VF3); 
- низька оборотність оборотних активів (VF4); 
- неефективність залучених джерел фінансових коштів (VF5);
- зростання боргових зобов'язань (VF6); 
- високий рівень дебіторської заборгованості (VF7); 
-  низька фінансова стабільність (VF8); 

Торгово-
операційні 

проблеми (VТ) 
 

- неефективна постачальницько-збутова діяльність (VТ1);
 - низька функціональність торговельного залу (VТ2); 
- неефективні бізнес-логістика основних торгівельних 
процесів (VТ4); 
- низька ефективність мерчандайзингу (VТ5); 
- високий рівень витратоємості товарообороту (VТ6); 
- відсутність дисципліни при формуванні товарних запасів 
(VТ7); 
- повільна оборотність товарних запасів (VТ8); 
- висока плинність торгово-оперативного персоналу (VТ9);

Маркетингові 
 проблеми (VМ) 

 

- негативні зміни у політиці мотивації персоналу (VS1);
- “пригнічення” або навпаки – активізація соціальної 
відповідальності (VS2); 
- відсутність системності корпоративної культури (VS3); 
- низька корпоративна відповідальність (VS4); 
 - несприятливий соціально-психологічний клімат (VS5); 
- високий рівень конфліктності на підприємстві (VS6); 
- низький конкурентний рівень зарплати (VS7) 
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Соціально-
психологічні 

 проблеми (VS) 

- недостатнє знання кон'юнктури ринку (VМ1); 
- невідповідність асортименту ринковому попиту (VМ2); 
- помилкова цінова політика (VМ3); 
- недосконала асортиментна лінійка (VМ4); 
- низька потенційна конкурентоспроможність 
і і (VМ6)

- відсутні (втрачені) можливості у сфері е-комерції (VІ1);
 - вимушена інформаційна “перевантаженість” (VІ2); 
- незадовільний стан інформаційного забезпечення бізнес-
процесів підприємства (VІ3); 
- неможливість одержання достовірної, повної й актуальної 
інформації про стан конкурентного ринку (VІ4) 

 

Інформаційні 
 проблеми (VI) 

 

- неефективна організаційна структура управління; 
- низька кваліфікація кадрів (VU1); 
- неефективний  менеджмент (VU2); 
- відсутність гнучкості, мобільності та оперативності 
в управлінні (VU3); 
- невідповідність стратегії і тактики в управлінні (VU4); 
- відсутність системності та комплексності в управлінні 
(VU5); 
- відмова від використання сучасних форм, методів і 
механізмів управління підприємством (VU6). 
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Важливою умовою ефективної реалізації заходів щодо антикризового управління 
підприємством є ідентифікація та своєчасна нейтралізація негативного впливу внутрішніх і 
зовнішніх факторів з метою збереження цільового рівня антикризової стійкості 
підприємства. Своєю чергою, ігнорування можливого впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища призводить до порушення антикризової стійкості підприємства та 
сприяє «запуску» механізму виникнення кризового стану. У цьому разі відбувається 
кумулятивне наростання інтенсивності негативних впливів чинників бізнес-середовища. 
Накоплення ряду невирішених проблем, які мають комплексний характер (оскільки одна 
проблема породжує появу іншої), призводить до формування 
ланцюжка взаємозалежних негативних економічних процесів, що в цілому аналогічно 
«ефекту падаючого доміно». Результатом  даного процесу є кризовий стан підприємства. Цей 
процес схематично зображено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Механізм виникнення кризового стану на підприємстві при зростанні 

інтенсивності впливу негативних факторів бізнес-середовища (авторська розробка) 
 

Діаметр позначених на рисунку факторів (зовнішніх та внутрішніх) характеризує 
інтенсивність їх впливу на порушення антикризової стійкості підприємства, що в результаті, 
при ігноруванні їх впливу з боку підприємства,  призводить до кризового стану. Враховуючи 
на це, з метою недопущення розгортання кризи на підприємстві, фокус уваги повинен бути 
спрямований на оцінку ступеня впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на антикризову 
стійкість підприємства. У даному сенсі негативний вплив певного фактору виступає 
імпульсом-каталізатором кризового стану 

Феномен нерівномірності визрівання (загострення прояву) кризи пояснюється також 
тим, що внутрішні елементи системи, на які впливає імпульс-каталізатор кризового стану, 
нерівнозначні. Структурно вони належать до різних функціональних підсистем, які 
відіграють різну роль у забезпеченні життєдіяльності підприємства в цілому, входять або 
до складу його функціональних інваріантів, які визначають можливості забезпечення 
цілеспрямованого розвитку підприємства. Залежно від того, на який елемент системи діє 
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імпульс-каталізатор кризи, шлях та швидкість розповсюдження кризових явищ буде 
суттєво відрізнятися [2]. 

Для вирішення даної проблеми необхідно встановили причинно-наслідкові зв’язки 
між факторами та оцінити силу впливу між ними. Для цього доцільно використати останнім 
часом поширену в економічних дослідженнях  методологію когнітивного моделювання. 
Когнітивне моделювання – це метод аналізу, що забезпечує визначення сили та напрямку 
впливу факторів на діяльність підприємства, з метою забезпечення його переходу в цільовий 
стан з урахуванням сили впливу різних чинників на об’єкт управління [4,5,7]. 

Передумовою розвитку когнітивного підходу в практиці економічних досліджень 
послужила незастосовність точних моделей для аналізу і моделювання проблемних ситуацій, 
що виникають в процесі розвитку соціальних і економічних систем, через необхідність 
врахування великого числа факторів, багато з яких є важко формалізованими [7, с. 28; 10]. 

Труднощі формалізації, наявність невизначеності при оцінці впливу факторів на 
антикризову стійкість підприємства призводить до доцільності застосування методології 
когнітивного моделювання, за результатами якого можливе визначення найбільш значимих 
імпульсів-каталізаторів кризи. 

Основою когнітивної моделі є поняття когнітивної карти у вигляді знакового 
орієнтованого графу  G = <V, E>, в якому: V – безліч концептів (факторів, які впливають на 
антикризову стійкість підприємства), i = 1, 2, …, k є елементами досліджуваної системи ; а Е 
– безліч дуг, дуги, i, j = 1, 2, …, N відображають взаємозв’язок між концептами. Такий апарат 
дозволяє працювати з даними як якісного, так і кількісного типу, причому ступінь 
використання кількісних даних може збільшуватися залежно від можливостей кількісної 
оцінки взаємодіючих факторів в ітераційному циклі моделювання [1,10,11]. 

 

 
 

Рис. 4. Основні етапи когнітивного моделювання впливу факторів на антикризову 
стійкість підприємства (побудовано на основі узагальнення [1, 3, 4-7, 10,11]) 

 

Когнітивне моделювання сприяє більш якісному  розумінню проблемної ситуації, 
виявлення протиріч і якісному аналізі впливу факторів на антикризову стійкість 
підприємства. Мета моделювання полягає у формуванні та уточненні гіпотези про 
антикризову стійкість підприємства, яке розглядається як складна система, що складається з 
окремих, але все ж пов’язаних між собою елементів і підсистем. Для того щоб зрозуміти і 
проаналізувати поведінку складної системи, будують структурну схему причинно-
наслідкових зв’язків елементів системи. Аналіз цих зв’язків необхідний для обґрунтування 
управлінських рішень стосовно підвищення рівня антикризової стійкості підприємства. 

Когнітивний аналіз передбачає певні етапи, на кожному з яких реалізується конкретна 
задача. Послідовне вирішення цих завдань призводить до досягнення головної мети 
когнітивного аналізу – оцінки сили впливу факторів на антикризову стійкість підприємства 
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та здійснити її прогнозування при зміні ситуації. Спираючись на роботи відомих вітчизняних 
дослідників у галузі когнітивного моделювання [1,3,4-7,10,11] опишемо основні етапи 
когнітивного моделювання впливу факторів на антикризову стійкість підприємства як певної 
проблемно-орієнтованої системи. 

Основою когнітивного моделювання є побудова багатошарових нечітких когнітивних 
карт. Принцип представлення факторів когнітивної карти в просторі навколо ядра показаний 
на рис. 5, де побудована сфера S, з центром на початку декартових координат.  

 
Рис. 5. Графічне представлення просторового розташування факторів на когнітивній 

карті антикризової стійкості підприємства (побудовано на основі [1, 3, 4-7, 10,11]) 
 

Таблиця 1 
Шкала для формалізації сили впливу між факторами, які впливають на антикризову 

стійкість підприємства 
Елемент шкали Інтерпретація сили впливу 

0 Вплив відсутній 
0,1 Вплив мінімально можливий 
0,3 Слабкий вплив 
0,5 Середній вплив 
0,7 Істотний вплив 
0,9 Максимально можливий вплив 

0,2; 0,4; 0,6; 0,8 Проміжні рівні 
 

У центрі даної сфери розташовується ядро (антикризова стійкість підприємства), а на 
відстані одиничного радіуса R на поверхні сфери знаходяться дочірні фактори (зовнішнього 
та внутрішнього середовища), які на неї впливають. Ядро і дочірні фактори візуально 
являють собою кулі. Ядро визначається кулею з великим діаметром d, ніж дочірні фактори.  

Для оцінки сили впливу кожного фактору (концепти) використовується шкала впливу 
[9], яка наведена в табл. 1. 

За результатами проведеної оцінки, на основі побудованої когнітивної карти на основі 
узагальнених експертних оцінок формується когнітивна матриця (приклад матриці 
наведений в таблиці 2), в якій наявність зв’язку між параметрами і факторами моделі 
позначається «1», а відсутність зв’язку – «0». 

За результатами даної оцінки будуєтся знаковий граф когнітивної карти, який 
використовується в факторній моделі антикризової стійкості підприємства (рис. 6). 

Наступний етап передбачає формування скорегованої когнітивної матриці, що містить 
усереднені оцінки інтенсивності впливу, відповідно до шкали, представленої в табл. 1 
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Таблиця 2 
Приклад формування когнітивної матриці антикризової стійкості підприємства 

Фактор ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 ZSE1 ZSE2 ZSE3 ZSE4 ZSЕ5 ZSE6 ZSE7 … VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VІ1 VІ2 VІ3 VІ4

ZG1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 … 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

ZG2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 … 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ZG3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 … 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

ZG4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 … 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

ZSE1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 … 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

ZSE2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 … 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

ZSE3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 … 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

ZSE4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 … 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

ZSЕ5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ZSE6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

ZSE7 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 … 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

 ZG1 ZG2 ZG3 ZG4 ZSE1 ZSE2 ZSE3 ZSE4 ZSЕ5 ZSE6 ZSE7 … VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VІ1 VІ2 VІ3 VІ4

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
VS3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 … 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

VS4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 … 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

VS5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 … 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

VS6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 … 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

VS7 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 … 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

VІ1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 … 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

VІ2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 … 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

VІ3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 … 1 0 0 1 1 0 0 1 0 

VІ4 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 … 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
* умовні позначення факторів наведено на рис. 1-2 

 
Умовні позначення: 

 
 

* 
умовні позначення факторів наведено на рис. 1-2 

Рис. 6. Знаковий граф когнітивної карти факторної моделі антикризової стійкості 
підприємства (побудовано автором) 
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Дана матриця відрізняється від попередньої тим, що при умові наявності  зв’язку між 
параметрами і факторами моделі (позначеної знаком «1») інтерпретується сила впливу між 
ними, що дозволяє кількісно оцінити взаємний вплив концептів антикризової стійкості 
підприємства та встановити спрямованість причинно-наслідкових зв’язків між факторами 
(позитивну (G+(і)) або негативну (G-(і)). 

Для відображення динаміки зміни впливу факторів  в когнітивну модель вводиться 
фактор часу. 

Існують різні правила зміни параметрів моделі. Нехай параметр xi залежить від часу, 
тобто xi(t), t = 1,2,3, ... Тоді можна визначити процес переходу системи зі стану t-1 в t, t+1, ... 
(позитивної або негативної тенденції зміни антикризової стійкості підприємства).  
Наприклад, за правилом зміни параметрів у вершинах в момент tn+1, якщо в момент часу tn в 
вершини надійшли певні імпульси P: 
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Когнітивна модель значно полегшує сприйнятливість та дозволяє: візуалізувати 
взаємовідношення факторів, з одного боку, охоплюючи ціле, а з іншого боку - наочно 
представляючи структуру локальних взаємин елементів моделі; наочно представляти ланцюг 
причинно-наслідкових зв'язків, ефективно виявляти цикли зворотних зв'язків; звернути 
особливу увагу імпульсні дії факторів, які найбільшим чином впливають на антикризову 
стійкість підприємства в цілому. 

Таким чином, управління антикризовою стійкістю на основі методології 
когнітивного моделювання дозволяє: 

- дослідити проблеми забезпечення високого рівня антикризової стійкості 
підприємства, що виникають в нестабільному та динамічному  бізнес-середовищі та майже 
не піддаються вивченню за допомогою традиційних математичних моделей; 

- враховувати зміни зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; 
- систематизувати і верифікувати уявлення експерта про антикризову стійкість 

підприємства та фактори, які впливають на її забезпечення; 
- прогнозувати наслідки тих чи інших управлінських рішень; 
- розробляти оптимальні стратегії управління антикризовою стійкістю підприємства 

в динамічному середовищі з урахуванням впливу зовнішніх, внутрішніх, 
важкопрогнозованих, швидкоплинних та інших видів тенденцій і чинників. 
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1.8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 

Гуріненко Н.В. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Постановка проблеми. Існує два підходи до оцінки фінансової стійкості 
підприємства - це якісні і кількісні методи. Головною проблемою є те, що основна маса цих 
методів є розробками західних економістів. Вони створювались для західних компаній. 
Вітчизняні ж аналітики намагаються використовувати їх в оригінальному вигляді, 
аналізуючи підприємства України, тому досить часто отримують результати, що не в повній 
мірі відповідають реальному їх становищу, тобто не враховується специфіка економічної 
системи України. І, якщо в якісних методиках, досить лише трохи уточнити ряд критеріїв і 
підкоректувати оцінні ваги, то в області кількісних труднощі набагато більш серйозніші. 
Основні недоліки сконцентровані не в самому розрахунку коефіцієнтів, а в нормативно 
закріплених орієнтирах для них. Тобто існують деякі межі, перебування в яких того чи 
іншого коефіцієнта вважається нормою для підприємства, однак дані нормативи 
розраховувалися для країн з розвиненою ринковою економікою. В умовах України їх 
використання може бути недостатньо аргументованим. Крім того, не враховуються галузеві 
особливості, що можуть просто кардинально змінювати оцінку того ж самого фінансового 
коефіцієнту в залежності від того, у якій галузі народного господарства функціонує 
підприємство. На наш погляд, принаймні в досить мінливих економічних умовах України, 
нормативи коефіцієнтів повинні переглядатися щонайменше раз у п'ять років, доти поки 
економіка й економічні умови не стабілізуються. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам фінансового аналізу 
підприємства присвячено багато наукових праць, це роботи Балабанова І.Т., Гудзинського 
О.Д., Лігоненко Л.О., Отенко І.П., Крамаренко Г.О., Власової Н.О., Шеремета А.Д., К. Уолта, 
інших, що стосується діагностики фінансової стійкості, то дане питання є менш висвітленим, 
тим не менш воно знайшло своє відображення в працях Міщенка В.А., Ковальова О.П., Яріш 
О.В. 

Мета та завдання статті. Мета роботи  полягає в дослідженні сучасного фінансового 
стану  підприємств машинобудування України та аналізу стану галузі в цілому із 
застосуваннями  методики оцінки ефективності діяльності та фінансової стійкості 
підприємства. 

Основна частина. Фінансова стійкість є головною компонентою економічної 
стійкості підприємства, за рахунок якої підприємство спроможне забезпечувати 
маркетингову та кадрову стійкість, сприяти розвитку виробничої та техніко-технологічної 
стійкості, підтримувати інвестиційну стійкість, підвищувати ефективність процесу 
управління. Фінансова стійкість підприємства – це головний компонент загальної стійкості 
підприємства, що є об'єктом фінансового управління, його господарською діяльністю та 
характеризує стан фінансових ресурсів як забезпеченість пропорційного, збалансованого 
розвитку при збереженні платоспроможності, кредитоспроможності в умовах припустимого 
рівня ризику [1]. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, то воно має ряд 
переваг перед іншими підприємствами того ж профілю щодо отримання кредитів, залучення 
інвестицій, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість 
підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, 
отже, тим менше ризик опинитися на межі банкрутства. Отже, існуючі трактування поняття 
«фінансова стійкість підприємства» деталізують її окремі фактори формування, ознаки, 
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форми прояву і основні функції. Проте слід зазначити, що фінансова стійкість підприємства 
є комплексною, багатофакторною, статично–динамічною економічною категорією. Тому в 
процесі її аналізу необхідно поєднати усі елементи системи фінансових відносин 
підприємства 

Стосовно поняття «фінансової надійності» підприємств машинобудування слід 
зазначити, що надійність підприємств як системи надає можливості оновлювати техніку та 
технологію, формувати резерв виробничих потужностей, запаси товарно-матеріальних 
цінностей тощо [2]. Тобто, фінансова надійність здатна забезпечити життєздатність 
підприємств, їх конкурентоспроможність та можливість розвитку в короткостроковій та 
довгостроковій перспективах. Фінансово надійні підприємства мають переваги перед іншими 
підприємствами цієї ж галузі в залученні інвестицій, у виборі постачальників, у підборі 
кваліфікованих кадрів, не вступають у конфлікт з державою по перерахуванню податків та 
неподаткових платежів та з суспільством – по виплаті заробітної плати, дивідендів. 

Для дослідження сучасного стану та тенденцій фінансової стійкості підприємств 
машинобудування України нами були відібрані дані по 80 підприємствам з 7 підгалузей 
машинобудування України. Для того, щоб дані й отримані результати були досить 
об'єктивними і статистично значимими, ми взяли форми фінансових звітностей (баланс, звіт 
про фінансові результати) підприємств за період у 4 роки. Отже, загалом базою аналізу 
виступило більше 500 річних форм звітності підприємств України, що дозволяє 
розраховувати на достатній ступінь достовірності результатів і їх відповідність загальній 
ситуації в Україні. Коефіцієнти фінансової стійкості, рентабельності, платоспроможності, які 
включаються в комплексну оцінку ефективності діяльності підприємств, перебувають у 
причинно-наслідковому зв’язку, і мають конкретне значення. Виходячи з узагальнюючої 
логіки, оцінити ефективність діяльності підприємства дозволяє не тільки система показників, 
але й один комплексний показник, який характеризує фінансовий стан організації [3]. Якщо 
головним в діяльності економічного суб’єкта є забезпечення росту економічного потенціалу 
в цілому, і забезпечення фінансової стійкості зокрема, то кожен менеджер, прагнучи 
збільшити власність, повинен приймати такі управлінські рішення, які приведуть до 
нормалізації фінансового стану.  

Теорія й практика для цілей оцінки фінансового стану підприємства в основному 
виділяє чотири рівні показників, які можна рекомендувати для практичного застосування:  

Рівень 1. Рентабельність підприємства;  
Рівень 2. Ринкова стабільність підприємства;  
Рівень З. Ліквідність балансу підприємства;  
Рівень 4. Платоспроможність підприємства.  

Розглянемо детальніше аналіз показників, що входять до кожного з цих рівнів (табл.1-2).  
Таблиця 1 

Середні значення ключових коефіцієнтів ефективності діяльності за галузям 
промисловості України 

Галузь 
промисловості 

Коефіцієнт зносу 
основних засобів 

Фондовіддача 
основних 
засобів 

Рента-
бельність 
активів 

Коефіцієнт 
оборотності 
активів 

Машинобудування в цілому 0.48 2,77 0,01 1,16 
Важке машинобудування 0.52 1,56 0,04 0,72 
Енергомашинобудування 0.51 0,94 -0,02 0,37 
Хімічне машинобудування 0.61 2,75 0,04 0,96 

Суднобудування 0.58 2,94 0,9 1,01 
Ремонт машин та обладнаня 0.55 1,64 0,06 0,75 

Транспортне 
машинобудування 

0.19  1,18 0,07 0,84 

Нормативні значення <0,5 >0 >0,05 >0 
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Таблиця 2 
Середні значення ключових коефіцієнтів фінансової стійкості за галузям  

промисловості України 

Галузь промисловості 
Коефіцієнт 
покриття 
загальний 

Коефіцієнт співвідношення 
позикових і власних засобів

Коефіцієнт 
платоспро-
можності 

Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості 

Машинобудування  в цілому 1.08 1.41 1.02 1.10 
Важке машинобудування 1.56 0.39 1.09 3.44 
Енергомашинобудування 1.67 1.03 0.94 1.78 
Хімічне машинобудування 1.45 1.32 1.07 2.07 

Суднобудування 1.56 0.97 1.10 2.19 
Ремонт машин та обладнання 0.84 1.79 0.95 0.70 

Транспортне 
машинобудування 

2.17 0.24 1.06 4.46 

Нормативні значення 1.0-1.5 <1 >1 >1 
 

Розкид середніх значень коефіцієнтів по галузях досить значний, що підтверджує 
наше припущення про необхідність розрахунку середньогалузевих значень, а не тільки 
середніх показників по всій промисловості України в цілому. Частина коефіцієнтів 
укладається в нормативні значення, але основна їх маса, як і передбачалося нами, 
відрізняється від них у кращу, але частіше в гіршу сторону. Зараз проаналізуємо кожний з 
коефіцієнтів окремо. Почнемо з коефіцієнту зносу основних засобів. Більшість підприємств 
України (за винятком підприємств легкої промисловості України) перевищує чи знаходиться 
в критичній зоні значень щодо нормативу даного показника. Підприємства 
машинобудування зносили свої основні фонди більш ніж на половину (по окремих 
підприємствах цей показник перевищує 70-80%), що є без сумніву негативним явищем. 
Єдиною із семи аналізованих підгалузей, у якій ситуація зі зносом основних засобів далека 
від критичної, є транспортна промисловість. Галузевий аналіз основних фінансово-
економічних коефіцієнтів показав, що на сьогоднішній день в аналітиків дуже перекручений 
і неточний інструментарій аналізу. Це стосується не логіки розрахунку коефіцієнтів або ж 
економічного змісту нормативних значень того чи іншого показника, а саме реальних 
середніх значень коефіцієнтів, тобто реальної ситуації на підприємствах України). 

За більшістю з розглянутих нами показників реальні середні значення по галузях 
відрізняються від рекомендованих нормативних значень, тобто на загальному тлі 
підприємство може мати відносно стійке фінансове положення і вести досить (з погляду 
галузі) ефективну діяльність. У той час як існуючі нормативи будуть характеризувати його 
фінансовий стан як негативний, що, в свою чергу, може позначитися на взаєминах із 
кредиторами, контрагентами, інвесторами і т.д. Тобто, при здійсненні фінансово-
економічного чи порівняльного аналізу діяльності підприємства необхідно враховувати 
галузевий фактор, або, принаймні, мати його на увазі [4]. Пропоноване нами сполучення 
«класичних» нормативних значень із середніми показниками в розрізі галузей дозволить 
зробити фінансово-економічний аналіз більш об'єктивним і точним. Значний розкид значень 
коефіцієнтів по окремих галузях обумовлює досить широкий типовий діапазон, що робить 
дещо розмивчастим представлення про ліміти коливання показника, в котрих та чи інша 
зміна не буде трактуватись як погіршення фінансового стану чи невідповідність його 
нормативним значенням [5]. 

Розглянуті нами вище фінансово-економічні показники, навіть з урахуванням наших 
рекомендацій, дають усе-таки лише розрізнену і часткову оцінку фінансового стану 
підприємства. З однієї сторони при використанні досить великої кількості коефіцієнтів 
з'являється можливість максимально різнобічно проаналізувати діяльність підприємства і 
його поточне, а можливо і майбутнє фінансове становище. З іншого боку, велика кількість 
фінансових показників значно ускладнює роботу аналітиків, а також може створити  деяку 
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«розпливчастість» загальної картини в результаті суперечливих сигналів від різних 
показників [6]. На такій підставі можна стверджувати, що фінансова стійкість підприємства – 
це властивість підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх 
факторів впливу досягнення стану фінансової рівноваги і здатність не лише утримувати на 
відповідному рівні протягом деякого часу основні характеристики діяльності підприємства, 
але й функціонувати та розвиватися. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Середні значення основних 
фінансово-економічних показників по промисловості України в цілому знаходяться не дуже 
далеко від рекомендованих нормативних значень, хоча основна їх маса перебуває в 
критичних зонах чи перевищує їх. Найбільш «слабкими місцями» є коефіцієнти зносу 
основних засобів, рентабельності активів та коефіцієнт співвідношення залучених та власних 
коштів. Для підтримки фінансової стійкості важливий не тільки ріст абсолютної величини 
прибутку, але і його рівня щодо вкладеного капіталу або витрат підприємства, тобто 
рентабельності. Успіх фінансово-господарської діяльності підприємства, а отже і його 
фінансова стійкість, багато в чому залежить від показників забезпеченості підприємства 
засобами та відповідними джерелами їх формування. Визначення меж фінансової стійкості 
підприємства належить до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах 
переходу до ринку, бо безпосередня фінансова стійкість може призвести до 
неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розширення 
виробництва, а надлишкова – буде перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати 
підприємства зайвими запасами і резервами. 
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1.9. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНОВАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ 

НЕВИЗНАЧЕННОСТІ 
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Пономаренко В.А. 
кандидат економічних наук, професор, 

Національна металургійна академія України 
 

Сучасний етап функціонування економіки України, що характеризується мінливістю 
зовнішнього середовища, посиленням конкуренції, прискоренням розвитку технологій, 
стрімким зростанням обсягів виробництва та споживання, формує нові підвищенні вимоги 
до систем управління та вимагає розуміння  характеристик  сучасного світу та 
максимально повного їх врахування. Обов’язковою вимогою успішного існування 
підприємств є наявність дієвої системи управління, яка відповідає умовам невизначеності та 
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постійно адаптується до них. Традиційний менеджмент вже не в змозі ефективно 
використовувати можливості та протистояти загрозам зовнішнього середовища. У зв’язку з 
цим для забезпечення успішної діяльності необхідним є перехід на більш прогресивний 
інноваційний менеджмент, так званий «менеджмент 2» [1,5].  

Розуміння необхідності переходу до «менеджменту 2» вже існує в розвинутих 
країнах. Його основні положення достатньо широко висвітлені в наукових трудах  и 
бестселерах з менеджменту таких авторів як Хемел Г., Котлер Ф., Касліоне Д., Тапскотт Д., 
Вільямс Э., Чан Кім, Рене Моборн  [1-6] та використовуються в практичній діяльності. В 
Україні така адаптація відбувається дуже повільно. В той же час процеси глобалізації, а 
також сучасний стан вітчизняних підприємств обумовлюють обов’язкову вимогу 
прискорення змін в системі менеджменту.  

Однією із причин слабкого впровадження сучасних технологій  в вітчизняну практику 
є недостатня обізнаність з їх особливостями та перевагами, а також відсутність методичного 
інструментарію його реалізації.  Тому теоретичне висвітлення основних підходів 
інноваційного менеджменту, їх ретельний аналіз в порівнянні традиційними, а також 
розробка методичних рекомендацій що до практичного впровадження з метою формування 
інноваційної системи управління підприємством, що буде гнучкою і дієвою в умовах 
невизначеності економіки, є актуальними мають теоретичну цінність,  практичну 
значущість та визначають ціль і завдання статті.   

Важливими рисами сучасного світу є: різноманітність, взаємозалежність,  
динамічність. Різноманітність обумовлена наявністю  великої кількості потреб, продуктів, 
споживачів, партнерів, технологій, фінансових інструментів, цілей та засобів їх досягнення, 
методів управління, регуляторних органів и т. ін. Різноманітність зростає з кожним днем, 
ускладнюючи одночасно і  вибір з боку споживачів, і можливість задовольнити  їх потреби 
виробниками. Наслідком цього є посилення конкуренції, яка одночасно є і стимулом 
розвитку, і причиною краху підприємств.  Взаємозалежність полягає в тому, що більшість 
явищ та процесів є прямо чи посередньо пов’язаними, зміна одного елемента системи 
неминуче викликає  зміни у інших ланках. І, врешті решт, підвищена динамічність 
сучасного світу, яка має місце і в зовнішньому, і в внутрішньому середовищі.  

Таблиця 1 
Характеристика напрямків інноваційного менеджменту 

Назва напрямку Автор, джерело Характеристика напрямку  

Революційний  
менеджмент 

Г.Хэмел   «Во главе 
революции: как 
добиться успеха в 
турбулентные времена, 
превратив инновации в 
образ жизни» 

Головною ідеєю є формування такої організації, яка 
здатна безперервно створювати нові бізнес-концепції 
та оживляти старі. В основі революційного 
менеджменту лежать радикальні інновації – такі, що 
змінюють очікування споживачів, вигляд галузей  та 
основи конкурентних переваг 

Доказовий 
менеджмент  

Т. Дейвенпорт «Бизнес 
по науке: доказанному 
верить» 

Необхідність доказового менеджменту базується на 
тому, що по мірі розвитку ринок стає  все більш 
чутливим до недоліків в управлінні підприємством, 
яке дуже часто є  інтуїтивним і характеризується 
великою вірогідністю помилок. Тому необхідним є 
перехід до  менеджменту, в основу якого покладені 
факти та аналітика 

Провокаційний 
менеджмент  

 Ф. Лей, Т. Хююлин, 
Дж.Мур «Кризисная 
тактика: провоцируйте 
клиентов» 

Сутність провокаційного менеджменту проявляється в 
зіставленні з менеджментом традиційним, який 
базується на наданні продуктів, послуг, проектів,  
акцентуючи  увагу на їх характеристиках, функціях та 
перевагах. На відміну від нього провокаційний 
менеджмент передбачає виявлення  проблеми  
виключної значущості, яку клієнт вже відчув, але ще 
не усвідомив,  заставляє подивитись  на неї по-
новому, пропонує провокаційне (абсолютно нове, 
неочікуване) рішення цієї  проблеми. 
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Перераховані вище риси дозволяють зробити висновок, що безумовною 
характеристикою сучасного етапу економіки є невизначеність зовнішнього середовища та 
напрямків його розвитку, що формує певні вимоги до систем управління підприємством, 
виводячи на перший план їх адаптивність.  

Все вище зазначене беззаперечно свідчить про те, що для забезпечення успішної 
діяльності підприємств необхідним є використання кардинально інших інноваційних систем 
управління, які завдяки гнучкості, приоритетній орієнтації на людський капітал, а також 
використанні новітніх технологій управління будуть дієвими в умовах підвищеної 
невизначеності. Сучасна теорія закордонного менеджменту має серйозні напрацювання в 
цьому напрямку та представлена значною кількістю різнопланових іноді суперечливих 
теорій, основні з яких наведені у табл.1.   

Головна ціль інноваційної адаптивної системи управління, на наш погляд, полягає в 
забезпеченні безперервного розвитку підприємства на платформі підвищення ефективності 
використання творчого потенціалу робітників. 

Систематизація технологій, методів та критеріїв традиційного менеджменту (в його 
кращому проявленні) і інноваційного менеджменту [1,4,5,6] дозволила виділити їх основні 
характеристики, а також визначити відмінності між ними (табл.2). 

Таблиця 2 
Основні відмінності між традиційним та інноваційним менеджментом 

№ 
п/п 

Головні елементи 
менеджменту 

Традиційний менеджмент  Інноваційний менеджмент  

1. Генеральна ціль 
Максимум прибутку  чи іншого 
результуючого показника  

Задоволення потреб суспільства та 
підвищена відповідальність перед 
ним 

2. 
Розробка стратегії та 

планів 
Згори-вниз, довгострокова 
періодичність, безальтернативність 

Знизу-до гори, короткострокова 
періодичність, багатоваріантність 

3. Інновації 
Прерогатива керівників, слабо 
мотивовані, періодичні 

Прерогатива всіх співробітників, 
посилена мотивація, безперервні 

4. ОСУ 

Відокремленість підрозділів та 
жорсткість границь між ними, 
групове мислення 

Гнучкі пласкі структури, зменшення 
розмірів та кількості постійних 
підрозділів, збільшення проектних 
(цільових) та віртуальних підрозділів, 
а також підрозділів, що орієнтовані на 
кінцевий результат  

5. Ієрархія 

Бюрократична, влада згідно посад, 
прийняття  рішень виключно 
керівниками  

Не жорстка, влада згідно  
професіоналізму та вкладу, прийняття 
рішень колегіально, а також тими, хто 
має змогу об’єднати людей згідно їх 
інтересів  

6. Персонал 
Формування під ОСУ, труд по 
примушенню, страх ризику, недовіра 

Групи «згідно інтересів», труд по 
бажанню, право на ризик, дружність 
та відкритість 

7. Контроль 
Вертикальний (вищестоящий 
контролює нижчестоящого) 

Горизонтальний (по оцінці колег та 
самоконтроль) 

 

Необхідно зазначити, що традиційний менеджмент підвищену увагу приділяє, на сам 
перед, збільшенню та раціональному використанню фінансових та матеріально-технічних 
ресурсів підприємства. На відміну від нього інноваційний менеджмент, як це видно з 
формулювання його основної цілі, головним чином концентрується на підвищенні якості 
персоналу (професійних знань) та інвестиціях в їх розвиток, що розглядаються вже не як 
ресурс, а як капітал, а також на технологічних та інформаційних ресурсах. 

Інноваційність та адаптивність системи управління забезпечується системним 
удосконаленням основних функцій, використанням нових технологій и методів їх реалізації. 
По своїй сутності та стадіям реалізації в процесі управління найчастіше виділяються чотири 
основні функції:  планування, організація, мотивація, контроль [7]. Визначені авторами 
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відмінні особливості традиційних та інноваційних підходів до реалізації основних функцій 
управління наведені в табл.3. 

Таблиця 3 
Порівняння традиційних та інноваційних способів реалізації основних функцій 

управління 

Сутність функції управління Традиційні підходи, технології і методи Інноваційні підходи, технології і методи 

Планування – це діяльність 
по встановленню об’єктам 
управління завдань на різні 
періоди часу та визначенню 
методів і засобів, що необхідні 
для їх виконання 

Пріоритет тактичного та оперативного 
планування  
 
 
Пріоритет фінансових цілей 
 
 
Формування стратегії зверху вниз 
 
Основний постулат – найкраще 
пристосування до зовнішнього 
середовища, використання можливостей 
та переваг,  запобігання загрозам  
 
 
 
Використання преактивного планування  

Пріоритет стратегічного планування та 
орієнтація тактичних планів на реалізацію 
стратегічних установок 
 
Перехід від фінансових цілей до цілей 
соціальної спрямованості 
 
Формування стратегії знизу в гору 
 
Основний постулат – у зв’язку з 
невизначеністю зовнішнього середовища та 
складністю пристосування до нього 
необхідним є формування майбутнього, 
найбільш прийнятного для розвитку 
підприємства, формування потреб споживачів 
та задоволення їх на максимальному рівні 
Використання  інтерактивного планування  

 Формування системи бюджетів 
 
 
 
 
 
 
 
Формування загальних стратегічних 
установок 

Розробка ціннісного (корисність для 
споживача), комерційного (фінансові 
результати і ефективність) і партнерського 
(позитивна мотивація всіх учасників, що 
впливають на реалізацію стратегії 
підприємства) планів, які в подальшому 
деталізуються в тому числі у вигляді 
бюджетів 
Обов’язкова декомпозиція стратегії  и 
формування системи ключових показників 
ефективності [8-10] 

Організація представляє 
собою діяльність  по 
створенню, збереженню, 
розвитку та забезпеченню 
раціонального 
функціонування об’єктів та 
суб’єктів управління у 
просторі та часі  у 
відповідності до цілей та 
планових завдань 

Традиційні багато ієрархічні структури 
управління 
 
Ведуча роль бюрократичних  керівників 
 
 
Пріоритет організаційних правил 
 
Регламентований графік роботи 
 
Робота в підрозділах 

Пласкі структури управління, віртуальні 
підприємства і підрозділи  
 
Ведуча роль керівників проектів и 
неформальних лідерів 
 
Пріоритет ініціативності 
 
Вільний графік роботи, робота в віддаленому 
режимі 
Робота в командах 

Мотивація  - це діяльність по 
стимулюванню об’єктів 
управління до ефективної 
праці, спрямованої на успішне 
досягнення цілей та виконання 
планових завдань 

Пріоритет стимулювання поточних 
результатів роботи 
 
 
Стимулювання підвищення 
організованості та дисциплінованості 
співробітників  
 
 
Заохочення розвитку професійної 
компетенції 
 
Участь в прибутку 

Пріоритет стимулювання досягнення 
стратегічних цілей, реалізації інноваційних 
проектів 
 
Стимулювання підвищення креативності 
співробітників,  
ініціації та реалізації новаторських ідей 
 
 
Заохочення комплексного  и безперервного 
саморозвитку  
 
Участь в управлінні, в тому числі 
стратегічному 

Контроль представляє собою 
діяльність по визначенню 
стану та параметрів об’єктів 
управління та відмінностей 
(відхилень) їх від минулих або 
заданих (планових) 

Пріоритет контролю по вертикалі 
Традиційні методи обліку і контролю 

Пріоритет контролю по горизонталі та  
самоконтролю 
Електронний управлінський облік 
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Розглядаючи процес управління як послідовну реалізацію основних функцій та 
підфункцій, які їх деталізують, слід особливу  увагу приділити плануванню, оскільки саме 
якість планів суттєво впливає, можна навіть сказати визначає результати діяльності 
підприємства. 

Насамперед  при формуванні сучасної системи планування необхідно звернути увагу 
на комплексний підхід, обов’язковість формування стратегічних, тактичних та оперативних 
планів, планів різних ієрархічних рівнів, функціональних напрямків, окремих підрозділів.  

Першочергову увагу при цьому необхідно приділити стратегічному плануванню. По-
перше, необхідно враховувати, що мінливі умови зовнішнього середовища в значній мірі 
визначають підходи до формування цільових орієнтирів. В нестабільних умовах при  високому 
рівні ринкових відсоткових ставок (що зазвичай супроводжується високими темпами інфляції) 
перевага віддається цільовим установкам у вигляді поточного прибутку або інших фінансових 
результатів діяльності. Зниження ринкової відсоткової ставки у сполученні із стабілізацією 
зовнішнього середовища дає можливість концентрувати увагу на перспективному прибутку, 
підвищенні капіталізації та зростанні  вартості підприємства. Особливістю інноваційного 
менеджменту є перехід від фінансових цілей до цілей соціального спрямування, цілей,  
орієнтованих на задоволення  суспільних потреб, пріоритет соціально орієнтованих цілей.  

Другий дуже важливий аспект полягає саме у технології стратегічного планування. 
Сучасна теорія менеджменту розрізняє дві технології формування стратегій. Перша - 
традиційна (так званий структурній підхід). Він передбачає аналіз зовнішнього середовища і 
стану підприємства та розробку стратегії, яка забезпечує найкраще використання 
підприємством всіх  можливостей та сильних сторін. Ця технологія базується на принципі, який 
ставить на перший план тріаду – «зовнішня середа – організація бізнесу -  фінансові 
результати» [5]. При такому підході  зовнішні умови  диктують управлінські рішення, ціль яких 
- найкращим чином використовувати можливості, які надаються цими самими умовами.  Це і є 
класичний структурний підхід.  

При використанні другої технології, (мова йде про так званий «перестроєчний» підхід) 
[5], порядок дій принципово змінюється. Головна ідея цього підходу полягає в тому, що 
підприємство саме впливає на оточення. Таким чином першочерговим є визначення стратегії 
підприємства, а формування умов зовнішнього середовища, які є сприятливими для реалізації 
цієї стратегії розглядається як задача наступного етапу. 

Важливою складовою є визначення  доцільних умов використання кожного з 
відзначених підходів. Безумовно перший з них є більш прийнятним для відносно стабільних та 
сприятливих умов функціонування підприємств. Підвищення мінливості та невизначеності 
середовища є передумовами використання більш складного та неоднозначного 
«перестроєного» підходу. Таким чином доцільні умови використання  різних підходів 
стратегічного планування мають наступний вигляд (табл. 4). 

Таблиця 4 
Доцільні умови використання  технологій стратегічного планування 

Структурний підхід Перестроєчний підхід 

Зовнішні умови є благоприємними, ресурси, 
компетенції, організаційні можливості дозволяють 
підприємству мати конкурентні переваги 

Зовнішні умови є благоприємними,  але підприємство 
не  має конкурентних переваг у зв’язку з 
недостатністю ресурсів та організаційних 
можливостей 

Зовнішні умови не благоприємні, але ресурси, 
компетенції, організаційні можливості забезпечують 
конкурентні переваги підприємству 

Зовнішні умови не благоприємні,  і підприємство не 
зважаючи на наявність ресурсів, компетенцій, та 
організаційних можливостей не в змозі забезпечити 
стійке конкурентне становище 

Підприємство задоволено існуючим станом і не 
планує його змінювати, зовнішнє середовище 
відносно стабільне і не створює очікуваних загроз 
підприємству 

Підприємство орієнтовано на інноваційний розвиток  
незалежно від поточного стану внутрішнього та 
зовнішнього середовища 
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Незалежно від технології стратегічного планування його результативність  залежить від 
того наскільки ефективно пророблені та взаємопов’язані три складових: 1) клієнтська – 
привабливість продукції, послуг та й підприємства в цілому для його клієнтів; 2) 
комерційна – фінансова привабливість  реалізації стратегії для підприємства та його 
власників; 3) партнерська – мотивація робітників та всіх, хто якимось чином співпрацює 
з підприємством до ефективної праці та взаємодії. Таким чином, перші дві складові 
(клієнтська та комерційна) визначають якість сформованої стратегії, остання (партнерська) 
складова є інструментом забезпечення її реалізації. 

Невизначеність вимагає формування альтернативних стратегій в залежності від  
сценарію розвитку зовнішнього середовища та внутрішніх змін на підприємстві, а також вибору 
найбільш вірогідних з них до реалізації. Реалізація такого підходу до формування стратегії 
розвитку підприємства доцільна на основі сценарного аналізу, який передбачає розгляд 
трьох можливих сценаріїв (С): оптимістичного (O), найімовірнішого (Н) і песимістичного 
(П) для оцінки зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Для прийняття 
обґрунтовано рішення формується матриця (табл. 5),  в клітинки якої вносяться  основні 
кількісні параметри та якісні характеристики, що відповідають очікуваним змінам 
зовнішнього та внутрішнього середовища згідно з кожним із сценаріїв. 

З огляду на характеристику сполучення варіантів розвитку підприємства та зовнішнього 
середовища найбільш невизначеними є сценарії Спп, Снп, Спн, що обумовлює необхідність їх 
детального аналізу з метою формування обґрунтованої стратегії розвитку підприємства та 
мінімізації ризиків її реалізації. 

Інноваційний менеджмент передбачає перехід до більш сучасних типів ОСУ. 
Особливою умовою при розробці або адаптації організаційних структур управління  в 
динамічних умовах є швидкість прийняття та реалізації управлінських рішень, яка повинна 
відповідати швидкості змін зовнішнього середовища.  Таким чином доцільним є перехід від 
багатоієрархічних ОСУ бюрократичного типу, які суттєво стримують швидкість проходження 
інформації та прийняття рішень до «горизонтальних» (пласких) структур, включення до їх 
складу віртуальних підрозділів. 

Таблиця 5 
Матриця оцінки альтеративних сценаріїв  

Сценарій з точки зору прояву зовнішніх чинників   

Оптимістичний (O) Найімовірніший (Н) Песимістичний (П) 

О
пт
им

іс
ти
чн
ий

 (
O

) 
 

СOO 
Очікуються позитивні зміни 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища. 
 

СOН 
Можливі позитивні зміни, 
обумовлені внутрішніми 
чинниками. 
Зовнішнє середовище залишається 
відносно стабільним. 

СOП 
Можливі позитивні зміни, 
обумовлені внутрішніми 
чинниками. 
У зовнішньому середовищі 
передбачаютьсянегативні зміни. 

Н
ай
ім
ов
ір
ні
ш
ий

 (
Н

) СнO 
У зовнішньому середовищі 
передбачаються позитивні 
зміни. Внутрішнє середовище 
є відносно стабільним. 

Снн 
Очікується відносна стабільність  
зовнішнього і внутрішнього 
середовища. 
 

Снп 
У внутрішній системі підприємства 
очікується стабільність. 
У зовнішньому середовищі 
передбачаються негативні зміни. 

С
це
на
рі
й 
з 
то
чк
и 
зо
ру

 п
ро
яв
у 
вн
ут
рі
ш
ні
х 
чи
нн
ик
ів

 р
из
ик
у 

П
ес
им

іс
ти
чн
ий

 (
П

) СПO 
Можливі негативні 
відхилення, обумовлені 
внутрішніми чинниками. 
У зовнішньому середовищі 
передбачаються  позитивні 
зміни. 

СПН 
Можливі негативні відхилення, 
обумовлені внутрішніми 
чинниками. 
Зовнішнє середовище залишається 
відносно стабільним. 
 

Спп 
Можливі негативні відхилення, 
обумовлені внутрішніми 
чинниками. 
У зовнішньому середовищі 
передбачаються негативні зміни. 
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Як відзначалось раніше визначальною рисою інноваційного менеджменту є 
розвиток та найбільш повне використання трудового потенціалу. Тому особливого 
значення набувають сучасні технології управління персоналом. Ці технології повинні 
базуватись на трьох основних аспектах: орієнтація на талант, орієнтація на майбутнє і 
виявлення творчих здібностей робітників та їх найбільш повна  реалізація на благо  
підприємства [5]. На відміну від традиційних вимог до працівників, які, в першу чергу, 
полягають в своєчасному на повному виконанні завдань та отриманні очікуваних 
результатів, орієнтація на талант передбачає  виявлення інноваційно налаштованих, 
компетентних працівників та створення умов для їх результативної праці. Орієнтація на 
майбутнє  (цілі-ідеали) полягає в пріоритетності перспективних цілей та результатів перед 
поточною вигодою. Такі орієнтації потребують обов’язкового перегляду систем мотивації: 
необхідним є стимулювання не тільки і не стільки поточних результатів діяльності, а нових 
ідей, проектів, технологій, які можуть забезпечити виключні конкурентні переваги в 
майбутньому.    

Безумовно, важливим аспектом, який ще не знайшов в потрібній  мірі свого рішення, є 
впровадження електронних управлінських технологій,  оскільки зростання інформаційних 
потоків вже не дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення своєчасно в рамках 
традиційних технологій управління. 

Підсумовуючи вищезазначене можна зробити висновок, що незважаючи  на 
складність таких кардинальних змін системи управління підприємством за рахунок 
використання інноваційних управлінських технологій, тільки вони  можуть забезпечити 
йому  найважливішу конкурентну перевагу  – своєчасну адаптацію до турбулентних змін 
зовнішнього середовища, можливість функціонування та розвитку в умовах невизначеності. 

Впровадження науково обґрунтованих управлінських технологій у практику 
менеджменту вітчизняних підприємств можливо тільки при умові створення відповідного 
методичного інструментарію, формалізації їх в вигляді бізнес-процесів, регламентації та 
впровадження в дію нормативної документації,  а також розробки системи мотивації, яка б 
забезпечувала ефективне використання інноваційних елементів менеджменту. Таким чином, 
основним напрямком подальших досліджень є розробка організаційно-методичного 
забезпечення впровадження інноваційного менеджменту. 
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1.10. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО СТІЙКИМ 
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Єлецьких С.Я. 
доктор економічних наук, доцент 

Донбаська державна машинобудівна академія 
 

Механізмом стійкого розвитку підприємства в умовах нестабільності, невизначеності 
та динамічності економічного середовища є сукупність способів забезпечення 
взаємопов'язаної діяльності усіх підсистем підприємства, використання яких при заданих 
обмеженнях і допущеннях забезпечує реалізацію цільової функції. Формування цього 
механізму сприяє реалізації стратегії стійкого розвитку підприємства, яка розробляється 
залежно від місії та цілей, конкретизованих за допомогою завдань, спрямовується на 
зміцнення та розвиток конкурентних переваг і, зрештою, сприяє підвищенню ринкової 
вартості підприємства. Ефективність цієї стратегії безпосередньо залежить від міри 
обгрунтованості моделі стійкого розвитку підприємства й управління цим процесом. 
Розроблення цієї моделі починається з визначення послідовності дій (етапів), які схематично 
представлені на рис. 1. 

У свою чергу, для досягнення та підтримки рівноваги за виділеними напрямами 
необхідно виявити чинники та визначити спрямованість їх дії (2 етап). До чинників, що 
забезпечують стійкий розвиток підприємства за фінансовим напрямом, належать: 

1.чинники, що впливають на склад і структуру майна (активів)  
підприємства – вид економічної діяльності, визначальний організаційно-економічну, техніко-
економічну та технологічну структури виробництва; напрям і рівень диверсифікації 
виробництва; система логістики на підприємстві й ін.; 

2. чинники, що впливають на склад і структуру джерел формування майна (капіталу) 
підприємства – організаційно-правова форма господарювання, що визначає розмір 
статутного (для акціонерних товариств закритого й відкритого типу) і пайового (для 
господарських суспільств) капіталу; державне регулювання розмірів прибутку, що 
направляється на виплату дивідендів і формування резервного фонду; умови кредитування; 
рівень фінансової дисципліни на підприємстві й у його контрагентів й ін.; 

3. чинники, що визначають рівень і міру платоспроможності й ліквідності 
підприємства, – забезпеченість фінансовими ресурсами, виконання плану реалізації 
продукції, раціональна структура оборотних активів, нормування виробничих запасів, 
платіжна дисципліна та ін.; 

4. чинники, що визначають якісні (місткість ринків збуту, наявність продукції, що 
експортується, конкурентоспроможність підприємства тайого репутація, стосунки з 
постачальниками та стійкі зв'язки з клієнтами) і кількісні (ефективність використання 
економічних ресурсів підприємства, міра виконання планових завдань) критерії ділової 
активності підприємства; 

5. чинники, що впливають на рентабельність діяльності підприємства: матеріально-
технічні – використання прогресивних технологій, новітнього устаткування, оптимізація 
виробничих запасів й ін.; організаційно-управлінські – створення нових об'єктів 
господарювання й інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень; 
економічні – пошук резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності; 
соціальні – забезпечення гідних умов праці, відпочинку та підвищення кваліфікації персоналу; 
екологічні – виробництво екологічно чистої продукції та використання енергозбережних і 
безвідходних технологій; маркетингові – своєчасне діагностування ринкового попиту й аналіз 
конкуренції; правові – формування державою економічної та соціальної політики, спрямованої 
на реалізацію й оптимальне поєднання інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, 
держави; адміністративні – організація державного управління підприємницькою діяльністю за 
допомогою держзамовлень, ліцензування, патентування та квотування, сертифікації та 
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стандартизації, застосування нормативів і лімітів, регулювання цін і тарифів, створення 
інвестиційних, податкових й інших пільг, надання дотацій, компенсацій і субсидій. 

 

 
Рис. 1. Схема взаємозв'язку етапів процесу управління фінансово стійким розвитком 

підприємства в умовах кризи (розробка автора) 
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2 етап. Елементи напрямів забезпечення стійкого розвитку підприємства 

3 етап. Оцінювання значущості елементів напрямів забезпечення стійкого  
розвитку підприємства 

4 етап. Діагностування фактичного стану елементів напрямів забезпечення  
стійкого розвитку підприємства 

5 етап. Виявлення чинників, що дестабілізують стійкість розвитку  
підприємства 
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Рис. 1, аркуш 2 
 

Далі, на 3-ому етапі, необхідно оцінити значущість елементів напрямів забезпечення 
стійкого розвитку підприємства. При цьому слід пам'ятати, що, з точки зору забезпечення умов 
стійкого розвитку підприємства, яке знаходиться в кризовому стані, найбільш важливим є не 
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організаційний і виробничо-технічний аспекти діяльності підприємства, а його характеристика 
як майнового комплексу. Майно (активи) – це економічні ресурси підприємства у формі 
сукупних майнових цінностей (окрема річ – сукупність речей), а також майнові права й 
обов'язки, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання економічної 
вигоди. В умовах ринкової економіки склад і структура джерел формування майна є ключовим 
чинником (умовою) стійкості розвитку підприємства. Отже, з усіх напрямів забезпечення 
стійкості розвитку підприємства, визначальним є фінансовий– мультикомпонентне поняття, 
що складається з безлічі показників, які характеризують вплив таких чинників: 

1) склад і структура джерел формування майна підприємства (авансованого капіталу) 
– розміри статутного, резервного, власного, а також залученого капіталу; співвідношення 
власного й залученого, основного і оборотного капіталу, довгострокових і короткострокових 
зобов'язань; частка робочого і функціонуючого капіталу в сукупному капіталі, частка 
мобільних активів в оборотному капіталі й ін.; 

2) склад і структура майна підприємства –частка необоротних і оборотних активів у 
майні; частка довгострокових інвестицій і незавершеного будівництва в необоротних 
активах; частка запасів, готової продукції та дебіторської заборгованості в оборотних 
активах та ін. 

4 етап – діагностика фактичного стану елементів напрямів забезпечення стійкого 
розвитку підприємства. Комплексна діагностика містить такі види аналізу й оцінювання: 
ситуаційний аналіз, організаційно-управлінський аналіз, фінансово-економічний аналіз, 
аналіз кадрового потенціалу, оцінювання бізнесу підприємства [1]. 

Діагностика дозволяє виявити й зрозуміти істинну природу проблем підприємства, 
кількісно та якісно оцініти стан підприємства як цілісного організму. Окрім цього, 
діагностика дозволяє оцінити ефективність управлінських рішень, що приймаються; 
визначити перспективи, що відкриваються перед підприємством у разі реалізації змін 
в організаційному, виробничо-технічному та фінансовому аспектах діяльності підприємства. 

Завданням 5 етапу є своєчасне виявлення ознак (ключових індикаторів), причин і 
чинників, що дестабілізують стійкий характер розвитку підприємства та кризових процесів, 
що обумовлюють розвиток. При цьому їхній аналіз повинен проводитися виходячи із стадій, 
фаз і етапів життєвого циклу підприємства, а також з урахуванням особливостей фаз циклу 
кругообігу капіталу, зміст яких детально розглянутий у [2,3]. 

На 6 етапі вибираються та систематизуються ключові індикатори, розробляється й 
обгрунтовується методика їх розрахунку й оцінювання. [4]. У табл. 1 представлено 24 показники 
(коефіцієнта), які, на нашу думку, досить повно й усебічно характеризують ключові індикатори 
фінансово стійкого розвитку підприємства: фінансову стійкість, платоспроможність і 
ліквідність, ділову активність і ефективність (рентабельність) його діяльності. 

Зазначимо, що усі 24 коефіцієнти мають єдину розмірність (грн / грн) і однозначну 
оцінку в динаміці (повинні збільшуватися), що надалі дозволить розрахувати інтегральну 
оцінку по кожному з блоків ключових індикаторів і підсумковий індикатор фінансово стійкого 
розвитку підприємства як середнє геометричне значення 

Окрім цього, єдина розмірність і однозначна оцінка використовуваних показників сприяє 
проведенню просторово-часового зіставлення їх значень за групою споріднених підприємств 
(технологічно взаємопов'язаних між собою підприємств одного профілю). За результатами цього 
зіставлення можна визначити нормативні значення використовуваних показників і за їх 
допомогою побудувати модель ідеального фінансового стану. Порівняння фактичних моделей 
групи споріднених підприємств, розрахованих за декілька років, з ідеальною моделлю дозволить 
виявити чинники, що дезактивують і детермінують розвиток, і спрогнозувати їх зміни, що 
зрештою підвищить ефективність управління процесами виходу з кризового стану. 

Для оцінювання ключового індикатора «фінансова стійкість» вибрано 6 показників, які 
згруповано в дві групи: 1) коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства з 
позиції джерел засобів і є, по суті, фінансовим важелем у структурі капіталу; 2) коефіцієнти, 
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що характеризують фінансову стійкість підприємства з позиції витрат, пов'язаних з 
обслуговуванням зовнішніх джерел засобів і є, по суті, фінансовим важелем у структурі майна. 

Таким чином, під час розрахунку показників фінансової стійкості, як одного з ключових 
індикаторів фінансово стійкого розвитку підприємства, використовується інформація про стан і 
активів (майна), і пасивів (капіталу).  

Таблиця 1 
Методика розрахунку й оцінювання ключових індикаторів фінансово стійкого розвитку 

підприємства (розробка автора) 
Індикатори Методика розрахунку 

Оцінка в 
динаміці № п/п 

1 2 3 

Блок 1. Фінансова стійкість 

Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість з позиції структури джерел засобів 

1. Коефіцієнт абсолютної автономії 
с.380 ф.1 
с.280 ф.1   

2. 
Коефіцієнт незалежності  
власного капіталу 

___с.380 ф.1__ 
с.(380 + 430 + 630) ф.1   

3. Коефіцієнт фінансової стабільності 
___с.380 ф.1___ 
с.(480 + 620) ф.1   

Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість з позиції витрат,  
пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел засобів 

4. 
Коефіцієнт абсолютного покриття 
залучених засобів власним капіталом 

____с.380 ф.1__ 
с.(640 – 380) ф.1   

5. 
Коефіцієнт покриття необоротних  
активів власним капіталом* 

с.380 ф.1 
с.080 ф.1   

6. 
Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними коштами 

с.(380 – 080) ф.1 
с.260 ф.1   

Блок 2. Коефіцієнти платоспроможності як зовнішній прояв фактичної фінансової стійкості  
підприємства 

7. 
Коефіцієнт загальної  
платоспроможності  

с.(260 +270 + 275) ф.1 
стр.620 ф.1   

8. 
Коефіцієнт поточної  
платоспроможності 

с.(230 + 240) ф.1 
стр.380 ф.1   

9. 
Коефіцієнт очікуваної (перспективної) 
платоспроможності 

с.(150 +…+ 220) ф.1 
с.380 ф.1   

Блок 3. Коефіцієнти ліквідності як зовнішній прояв потенційної фінансової стійкості  
підприємства 

10. Коефіцієнт поточної ліквідності  
с.(280 – 080) ф.1 
стр.620 ф.1   

11. Коефіцієнт швидкої ліквідності  
с.(150 +...+ 220) ф.1 

с.620 ф.1   

12. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
с.(230 + 240) ф.1 

с.620 ф.1   

Блок 4. Ділова активність 

Коефіцієнти покриття активів 

13. Коефіцієнт покриття активів 
___________с.035 ф.2__________ 
[с.280 гр.3 ф.1 + с.280 гр.4 ф.1]:2   

14. 
Коефіцієнт покриття  
необоротних активів 

___________с.035 ф.2__________ 
[с.080 гр.3 ф.1 + с.080 гр.4 ф.1]:2   

15. Коефіцієнт покриття оборотних активів _________с.035 ф.2____________ 
[с.260 гр.3 ф.1 + с.260 гр.4 ф.]:2 

  

Коефіцієнти покриття капіталу 

16. Коефіцієнт покриття власного капіталу 
__________с.035 ф.2__________ 
[с.380 гр.3 ф.1 + с.380 гр.4 ф.1]:2   

17. Коефіцієнт покриття робочого капіталу 
_____с.035 ф.2______ 

[с.(260 – 620) гр.3 ф.1 + 
+ с.(260 – 620) гр.4 ф.1]:2 

  

18. 
Коефіцієнт покриття залученого  
капіталу 

_____с.035 ф.2______ 
[с.(480 + 620) гр.3ф. 1 + 
+ с.(480 + 620) гр.4 ф.1]:2 
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Продовження таблиці 1 
Блок 5. Коефіцієнти рентабельності [збитковості] 

Коефіцієнти рентабельності [збитковості] активів 

19. Рентабельність [збитковість] активів 
с.(170 [175] + 200 – 205) ф.2 

[с. 280 гр.3 ф.1 + стр.280 гр.4 ф.1]:2   

20. 
Рентабельність [збитковість]  
необоротних активів 

с.(170 [175] + 200 – 205) ф.2 
[с.080 гр.3ф. 1 + стр.080 гр.4 ф.1]:2   

21. 
Рентабельність [збитковість] оборотних 
активів 

с.(170 [175] + 200 – 205) ф.2 
[с.260 гр.3ф. 1 + с.260 гр.4 ф.1]:2   

Коефіцієнти рентабельності [збитковості] капіталу 

22. 
Рентабельність [збитковість] власного 
капіталу 

с.(170 [175] + 200 – 205) ф.2 
[с. 380 гр.3 ф.1 + с.380 гр.4 ф.1]:2   

23. 
Рентабельність [збитковість] робочого 
капіталу 

с.(170 [175] + 200 – 205) ф.2 
[с. (260 – 620) гр.3 ф.1 + 

+ с.(260 – 620) гр.4 ф.1]:2 
  

24. 
Рентабельність [збитковість]  
залученого капіталу 

с.(170 [175] + 200 – 205) ф.2 
[с.(480 + 620) гр.3ф. 1 + 
+ с.(480 + 620) гр.4 ф.1]:2 

  

*Цей коефіцієнт і методика його розрахунку пропонуються автором 
 

В цілому, за допомогою показників першого блоку оцінюється взаємозв'язок між 
інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства, між першою (залучення) і другою 
(розміщення) стадіями кругообігу капіталу. 

Що ж до показників платоспроможності (зовнішнього прояву фактичної фінансової 
стійкості підприємства) і ліквідності (зовнішнього прояву потенційної фінансової стійкості 
підприємства), то вибрані ті, які найчастіше зустрічаються в економічній літературі, 
використовуються у практиці фінансового аналізу. Також на їх вибір вплинула необхідність 
обліку типу фінансового стану підприємства, визначуваного за результатами оцінювання 
співвідношень активів, згрупованих за убуванням їх ліквідності (А1, А2, А3), і зобов'язань, 
згрупованих за терміновістю їх погашення (П1, П2, П3). Таким чином, оцінювання 
коефіцієнтів загальної та поточної платоспроможності дозволяє визначити тип фінансового 
стану підприємства («абсолютний», «нормальний», «передкризовий», «кризовий») на дату 
складання звітності, а коефіцієнтів абсолютної, швидкої та поточної ліквідності –у 
короткостроковій перспективі. Використання для оцінювання ключових індикаторів 
«платоспроможність» і «ліквідність» узагальнювальних коефіцієнтів платоспроможності та 
ліквідності, на нашу думку, не є доцільним, оскільки припускає обгрунтування і розрахунок 
значень коефіцієнтів ваговості для груп активів (А1, А2, А3) і пасивів (П1, П2, П3) балансу. 
Ця процедура не стільки ускладнить процес розрахунку показників, скільки посилить 
суб'єктивність їх оцінювання. 

У наш час найбільш спірними за кількістю, назвою і методикою розрахунку є показники 
ділової активності та рентабельності (збитковості), за допомогою яких оцінюється ефективність 
операційної діяльності підприємства та її взаємозв'язок з інвестиційною та фінансовою, а також 
ефективність третьої стадії кругообігу капіталу (використання капіталу) та її взаємозв'язок з 
першою (залучення капіталу) і другою (розміщення капіталу). 

Серед безлічі показників ділової активності підприємства вибрані тільки 6, які, 
виходячи із загальної логіки дослідження, згруповано у дві групи: коефіцієнти покриття 
активів і коефіцієнти покриття капіталу. В цілому вони характеризують ефективність 
використання ресурсів підприємства. Зазначимо, що по відношенню до необоротних активів 
(у складі яких найбільшу частку, як правило, мають основні засоби) і капіталу (особливо 
власному – стійким пасивам) коректнішим, на нашу думку, є використання терміну 
«покриття», а не «оборотність». 
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Показники рентабельності (збитковості) вибрані та згруповані за аналогією з 
показниками ділової активності в дві групи: коефіцієнти рентабельності (збитковості) активів і 
капіталу. При цьому в чисельнику цих коефіцієнтів – прибуток підприємства до оподаткування, 
а не чистий прибуток, оскільки саме він характеризує дійсний фінансовий результат діяльності 
підприємства. Тоді як чистий прибуток зменшується на розмір податку, за допомогою якого 
держава акумулює ресурси, необхідні їй для фінансування загальнодержавних витрат, а також 
витрат на оборону, безпеку та судову владу, соціальний захист і соціальне забезпечення, 
охорону довкілля та ін. 

Також, необхідно зазначити, що фінансово-кредитні установи під час розрахунку 
коефіцієнтів ділової активності та рентабельності (збитковості) діяльності підприємств-
позичальників використовують значення статей активів і пасивів балансу на кінець року, 
тоді як аудиторські компанії –середні за рік. У пропонованій методиці ці коефіцієнти 
розраховуються  
відповідно до вимог Аудиторської палати України. 

На завершення аналізу показників, використовуваних для оцінювання ключових і 
підсумкового індикатора фінансово стійкого розвитку підприємства, доцільним є виявлення 
тих, які вимагають особливої уваги на певних етапах життєвого циклу [5]. Для цього 
рекомендується оцінити значущість 24 показників для кожної стадії життєвого циклу 
підприємства (створення, розвиток, зрілість, падіння), оформити результати оцінювання у 
вигляді табл. 2 і для наочності на рис. 2. Ця методика може використовуватися під час експрес-
аналізу фінансового стану, причому як окремого підприємства, так і групи споріднених 
підприємств. 

 
На стадії створення найбільш важливими для оцінювання фінансового стану 

підприємства є показники, що характеризують ключовий індикатор «фінансова стійкість» 
(48,28 %). Пояснюється це тим, що стійкий характер розвитку підприємства закладається (за 
аналогією з фундаментом будівлі) на першій (залучення) і другій (розміщенні) стадіях 
кругообігу капталу. Так, якщо під час формування майна підприємства на придбання 
необоротних активів досить суми власного капіталу, то це відповідає абсолютному типу 
фінансового стану підприємства. Придбання необоротних активів, що фінансується за 
рахунок власного та прирівняного до власного капіталу, відповідає нормальному типу 
фінансового стану. Якщо ж цієї суми недостатньо, то притягуються довгострокові 
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зобов'язання (нестійкий тип фінансового стану), при цьому управління на підприємстві з 
самого початку його функціонування повинно бути антикризовим. 

Також на стадії створення важливими є значення показників, що характеризують ключові 
індикатори «ділова активність» (20,69 %) і «рентабельність» (20,69 %). Зазначимо, що вони є 
прогнозними, тобто під час створення підприємства передбачається, що воно буде 
конкурентоздатним: продукція, що випускається ним, відповідатиме міжнародним стандартам 
якості та матиме попит, виручка від реалізації покриватиме усі витрати та забезпечуватиме 
достатній для розвитку підприємства рівень прибутку. Значущість показників, що 
характеризують ключові індикатори «платоспроможність» (13,79 %) і «ліквідність» (17,24 %), 
набагато менше за попередні. Це обумовлено тим, що на стадії створення прояви фактичної і, 
тим більше потенційної, фінансової стійкості підприємства не можуть бути значними. 

На стадії розвитку зменшується значущість показників фінансової стійкості (35,56 %), 
але посилюється ділова активність (33,33 %) і рентабельність (33,33 %). При цьому для 
керівництва (власників) підприємства важливішими є коефіцієнти покриття та рентабельності 
капіталу. Значення показників потенційної фінансової стійкості зростає (17,78 %), а фактичної 
– трохи скорочується (13,33 %).  

Це означає, що на цій стадії допустима наявність дебіторської заборгованості (тільки не 
простроченої) за умови збільшення об'ємів договірних стосунків. 

На стадії зрілості найбільш значущими для оцінювання фінансового стану 
підприємства є показники ділової активності (37,84 %) і рентабельності (37,84 %), оскільки 
саме ця стадія розвитку підприємства є своєрідним «переломним моментом». Якщо 
керівництво (власники) підприємства своєчасно не вжитимуть заходидля її продовження 
(розробка нової продукції, модернізація продукції, що випускається, стимулювання продажів, 
розширення існуючих і освоєння нових ринків збуту і тому подібне), то нестійкий стан може 
перерости в кризовий. 

На стадії падіння керівництво (власники) підприємства не повинні забувати про 
підтримку фінансової стійкості (значущість показників 36,00 %), ділової активності (28 %) і 
рентабельності (24 %). Зазначимо, що важливість для оцінювання фінансового стану 
підприємства показників платоспроможності (20%) і ліквідності (20 %) на цій стадії 
найвища. Пояснюється це тим, що у керівництва (власників) підприємства виникає потреба у 
фінансовій допомозі ззовні. Фінансово-кредитні установи при наданні фінансової підтримки 
віддають перевагу підприємствам зі«здоровою» структурою капіталу, ліквідними активами і 
тим, що не мають великих заборгованостей за не виконаними зобов'язаннями. 

7 етап. За результатами оцінювання ключових і підсумкового індикаторів можна 
діагностувати фактичний стан підприємства, а саме: стійкий або нестійкий стан 
підприємства на ринку; керований або слабокерований процес розвитку підприємства; дія 
дестабілізуючих чинників є оборотною або безповоротною (некерованою).  

8 етап. Після того, як підприємству буде поставлений діагноз, буде можливим вибір 
типу управління його виробничо-господарською та фінансовою діяльністю. В умовах 
нестабільності, невизначеності та динамічності економічного середовища найбільш 
прийнятним підходом до управління стійким розвитком підприємства є параметричне 
адаптивне управління за результатами з елементами раннього запобігання впливу зовнішніх 
дестабілізуючих чинників.  

Під час вибору методів управління фінансово стійким розвитком підприємства (9 етап) 
зміст процесу управління слід розглядати як сукупність трьох елементів: інформації, 
організації управління й безпосередньо процесу управління [6]. 

Про ефективну організацію управління фінансово стійким розвитком підприємства 
можна говорити тільки у тому випадку, коли чітко виділений об'єкт (чинники, що 
дезактивують і детермінують розвиток) і суб'єкт управління (спеціально створені служби 
підприємства та/ або співробітники підприємства, на які покладено певні обов'язки), 
сформульована мета (чи дерево цілей) управління. У свою чергу, для виділення об'єкта 
управління необхідно своєчасно мати повну й точну інформацію про його стан (бажано за 
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декілька років), а для конкретизації цілей управління – володіти методами їх реалізації. З 
урахуванням сказаного, найбільш прийнятними методами управління будуть ті, які 
передбачені параметричним адаптивним управлінням за результатами з елементами раннього 
запобігання впливу зовнішніх дестабілізуючих чинників. Використання цих методів 
забезпечить вихід підприємства з кризового стану та підвищення стійкості його розвитку. 

Ефективність вживаних методів управління залежить від узгодженості напрямів 
розвитку підприємства з цілями та місією групи споріднених підприємств. Так, на думку Г. І. 
Дибніс і В. В.Адониної [7], під час розгляду процесу реалізації цілей підприємства 
(організації) як СЕС у межах її місії, обов'язковим є виділення трьох функцій загального 
управління: адміністрування, управління та господарювання. Особливої актуальності це 
положення набуває, якщо йдеться про фінансове управління. 

Зазначимо, що в цьому дослідженні адміністрування має значення«управляти, керувати 
формально, не входячи в зміст справи, за допомогою наказів, незважаючи на думку інших 
членів колективу» [8]. При цьому слід розрізняти внутрішнє адміністрування (з боку 
керівництва підприємства) і зовнішнє адміністрування (з боку органів державного та місцевого 
управління, що регламентують і контролюють економічну діяльність). Внутрішне 
адміністрування регламентує діяльність окремого підприємства (організації) у межах 
конкретного виробничого процесу за допомогою наказів, розпоряджень, інструкцій та інших 
документів, зважаючи при цьому на специфіку виробництва. Зовнішнє адміністрування 
регламентує діяльність усіх суб'єктів ринкової діяльності СЕС і здійснюється за допомогою 
прийняття нормативно-правових актів, що регламентують економічну діяльність у межах 
певної СЕС. У свою чергу, під управлінням розуміється «керівництво, напрям будь-чиєї 
діяльності; процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, щоб 
сформулювати та досягти мети організації» [8], а господарювання розглядається як здійснення, 
керівництво діяльністю організації. 

У процесі взаємодії трьох функцій загального управління формуються основи, 
відповідно, адміністративно-управлінської, адміністративно-господарської та управлінсько-
господарської діяльності. При цьому необхідно зазначити, що і функції, і зазначені види 
діяльності спрямовані на досягнення цілей підприємства (організації) у межах її місії. 
Перевага одного з зазначених видів діяльності залежить від чинників (умов), що 
забезпечують стійкий розвиток підприємства за фінансовим напрямом. 

На 10 етапі визначаються принципи управління стійким розвитком підприємства [9]. 
При цьому серед універсальних принципів найбільшу увагу слід приділяти принципу 
детермінізму, що акцентує увагу на необхідності обліку й аналізу змін, що відбуваються у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі. З семи загальносистемних принципів важко 
виділити більш-менш значущий. Проте, виходячи з цілей дослідження, на особливу увагу 
заслуговує принцип зворотного зв'язку, суть якого полягає в здатності підприємства, з 
одного боку, реагувати на зміни середовища функціонування, а з іншого – своїми діями (чи 
бездіяльністю) впливати на неї. В цілому, дотримання універсальних принципів стійкого 
розвитку сприяє синхронізації внутрішнього й зовнішнього циклів життєдіяльності 
підприємства як СЕС. 

Для забезпечення стійкості розвитку підприємства як СЕС потрібно дотримання усіх 
специфічних принципів, при цьому особливу увагу слід приділити принципу 
безповоротності розвитку підприємства та принципу сукупності динамічних рівноваг. 
Дотримання першого принципу забезпечить підприємству своєчасне діагностування точок 
біфуркації, що частково знівелює деструктивний характер розвитку кризових процесів 
і підвищить міру адаптації системи. Дотримуючись у своєму розвитку другого принципу, 
підприємство зможе підвищити стійкість своєї системи і, тим самим, забезпечити стабільний 
розвиток. 

Не менш важливими є принципи управління розвитком підприємства. Так, наприклад, 
дотримання принципу багаторівневості управління забезпечить підприємству збереження 
ідентичності й адаптацію до зовнішнього середовища, що постійно міняється; принципу 
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соціальної спрямованості – узгодженість внутрішніх і зовнішніх соціальних наслідків 
управління розвитком підприємства на всіх стадіях життєвого циклу (особливо на стадії 
падіння). 

Відповідно до сучасної концепції управління, реалізація цілей (11 етап) і завдань (12 
етап) управління процесом фінансово стійкого розвитку підприємства необхідно вирішувати 
на трьох рівнях: стратегічному (що визначає мету оновлення системи), інноваційному 
(сприяючому підвищенню адаптивності системи), оперативному (що обумовлює напрями 
вдосконалення системи) [10-12]. Виділення цих рівнів обумовлене, по-перше, необхідністю 
обліку чинника часу – умов забезпечення фінансово стійкого розвитку підприємства в 
короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому періодах; а по-друге, 
конкретизацією змісту рівнів фінансової стійкості підприємства та відповідних ним 
компетенцій у галузі управління. 

На оперативному рівні повинно йтися про управління безперервністю виробничого 
процесу та процесу кругообігу капіталу підприємства. В якості критеріїв ефективності 
управління на цьому рівні може використовуватися оцінювання динаміки показників 
фінансової стійкості та ліквідності. Саме на цьому рівні відбувається коригування методів 
аналізу й оцінювання чинників, що дестабілізують і дезактивують розвиток підприємства. На 
інноваційному рівні об'єктом управління є процес забезпечення пропорційності процесу 
життєдіяльності підприємства, а критеріями ефективності – оцінювання динаміки показників 
ділової активності та платоспроможності. Результатом управління на цьому рівні є 
уточнений механізм дії чинників, виявлених на оперативному рівні. Об'єктом управління на 
стратегічному рівні є конкурентоспроможність підприємства та його ринкова вартість, тому 
в якості критеріїв ефективності слід використовувати оцінювання динаміки показників 
рентабельності та ділової активності. У свою чергу, це припускає проведення моніторингу 
внутрішнього й зовнішнього середовища функціонування підприємства, а також середовища 
його найближчого оточення. 

Розглянуті етапи процесу управління фінансово стійким розвитком підприємства є 
сукупністю функцій управління, впорядкованих у логічній послідовності їх виконання. У 
цьому випадку йдеться про управління за замкненим циклом або з використанням ефекту 
зворотного зв'язку. Передбачається, що реалізація функцій, передбачених цим 
управлінським циклом, забезпечить фінансово стійкий характер розвитку підприємства. 
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1.11. ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ:  
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Харківський національний університет будівництва та архітектури 
 

Постановка проблеми. Законодавчо встановлено, що підприємницька діяльність є 
ризиковою, тобто дії учасників підприємства в умовах ринкових відносин не можуть бути з 
певною визначеністю розраховані та здійснені. 

З розвитком ринкових відносин здійснення підприємницької діяльності відбувається в 
умовах зростаючої невизначеності. Саме невизначеність стану зовнішнього та внутрішнього 
середовища змушує підприємців брати на себе ризик, який може обумовлювати як виграш, 
так і втрати. 

Формування ринку і ринкової інфраструктури, нових механізмів становлення 
господарських зв’язків, розвитку підприємства, зростання конкуренції вимагають 
поглибленого вивчення теорії ризику, методів його оцінювання та регулювання на всіх 
рівнях господарювання: державному, регіональному, місцевому, галузевому, а також 
підприємств, цехів, дільниць незалежно від форми власності. 

У вітчизняній економіці проблема вивчення ризику не нова. Однак відношення до 
ризику завжди було суперечливим і не однозначним. 

У 20-ті роки минулого століття поняття «ризик» було нормативно закріплено в деяких 
законодавчих актах стосовно виробничої та раціоналізаторської діяльності. До середини 30-х 
років категорію «ризик» визначали як «буржуазну». 

З ідеологічної точки зору, категорія «ризик» ніяк не поєднувалася з плановим 
характером розвитку економіки. Тому оголошувалися неприйнятними соціалістичною 
системою дослідження та розробки з питань аналізу ризику. Ігнорування проблеми ризику в 
економіці досягло такого ступеня, що цю категорію навіть не відображали в 
енциклопедичних словниках того часу. Вважалося, що соціалістична плановість і ризик – 
явища несумісні. Таким чином, важлива економічна категорія на багато десятиріч майже 
зникла з поля зору науки й практики управління економікою. 

Посилення інтересу до ризику в господарській діяльності пов’язано з проведенням 
економічної реформи. Господарське середовище стає все більш ринковим, вносить в 
діяльність підприємств невизначеність, розширює зони ризикових ситуацій. 

У вітчизняній економічній науці й практиці господарювання поступово формується 
термінологічна база теорії ризиків. Важливою проблемою є розробка методик стосовно 
оцінки ризику у сферах економічної діяльності та ризик-менеджменту. 

Особливо проблема оцінки ризику загострилась в умовах втрати Криму, війни на 
сході України, погіршення економічної ситуації в цілому у масштабі держави. 

Аналіз досліджень та публікацій. У процесі дослідження питань теорії ризику та 
ризик-менеджменту виявлено, що теорія управління економічними ризиками на 
мікроекономічному рівні створена такими видатними вченими світового співтовариства: Т. 
Андерсеном, Е. Гріффіном, Д. Кейнсом, Ф. Котлером, А. Маршаллом, Ф. Найтом, А. Смітом, 
А. Фрідменом, Й. Шумпетером та інші. 

Еволюцію теорії економічного ризику можна простежити в роботах таких 
представників класичної школи як Р. Кантільон (середина XVIII ст.), Дж. Мілль (1848 р.), які 
ототожнювали ризик зі збитками. На відміну від них представники неокласичної школи, до 
числа яких відносяться Й. фон Тюнен (ХІХ ст.), Г. фон Мангольдт (1855 р.), А. Маршалл та 
А. Пігу (20-30-ті роки (ХХ ст.), не виключали можливість позитивного впливу фактора 
ризику на результат діяльності. 

В основі сучасних досліджень теорії і практики ризику лежать фундаментальні праці 
таких економістів, як Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, Ф. Найт, Й. Шумпетер, тощо. 
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Фундаментальні основи моделювання фінансових ризиків започаткували наукові праці 
лауреатів Нобелівської премії Ф. Блека, Д. Канемана, Ф. Модільяні, Р. Мертона, Г. 
Марковіца, Дж. Тобіна, М. Шоулса, У. Шарпа, які обґрунтували роль фінансових ризиків, 
розробили основи теорії кількісної оцінки ризику. 

За останні роки кількість дослідників з ризикології у США та Європі значно зросла. 
З’явилися нові дисертації, монографії, статті, які направлені на зниження ризику при 
проведенні підприємницької діяльності і веденні банківських справ та на запобігання 
банкрутства. 

До таких науковців та практиків з ризик-менеджменту відносяться: Т. Андерсен, Т. 
Бедфорд, Х. Грюнінг, Д. Галай, Е. Гріффін, Ф. Джоріон, А. Дамодаран, А. Заман, Дж. 
Кальман, М. Круї, Е. Кох, Р. Кук, Г. Монамах, М. Маккарті, Р. Марк, П. Світінг, П. Хопкін, 
Т. Флін, Дж. Фулмер тощо. 

В Росії також з’явилася значна кількість економістів, які займаються проблемами 
зниження економічних ризиків, аналізом, моделюванням та управлінням  ризиками. 

В групу найбільш відомих вчених входять наступні: О. Альчин, А. Алтухов, В. 
Боровкова, І. Балабанов, К. Балдин, С. Богоявленський, В. Вяткін, С. Васін, Я. Вишняков, Т. 
Глущенко, П. Грабовий, В. Гамза, Ю. Єкатеринославський, Н. Куніцина, Р. Качалов, В. 
Кайшев, В. Ковальов, А. Королев, Г. Малінецький, М. Лапуста, Н. Литвиненко, Л. Мамаєва, 
Л. Попова, Н. Рихтікова, А. Слободський, Є. Стрєлков, А. Первозванський, Л. Тепман, В. 
Черкасов, Г. Чернова, А. Шапкін, А. Шеремет, Н. Еріашвілі та інші. 

Не стоять осторонь і українські вчені-економісти. Значний внесок у вдосконалення 
теорії ризикології здійснили: В. Бабич, І. Бланк, В. Вітлінський, В. Гранатуров, Т. Головач, І. 
Гончаров, Л. Донець, О. Десятнюк, Ю. Єрмолаєв, О. Іванілов, В. Івченко, С. Ілляшенко, А. 
Камінський, О. Кузьмін, М. Клапків, Т. Клебанова, В. Лук’янова, Н. Машина, А. Матвійчук, 
О. Мороз, Л. Останків,  І. Писаревський, І. Посохов, В. Смачило, В. Хрістіановський, Н. 
Черноморенко, А. Шегда, Д. Штефанович, М. Шумхан та багато інших. 

Їх внесок полягає у становленні та розвитку методології ризику, оцінці та 
моделюванні процесів ризику, їх наслідків, запобіганні банкрутств підприємств. 

Крім того, питаннями управління фінансовим та банківським ризиками займаються 
такі науковці: М. Бухтін, Т. Єфремова, С. Івлієв, Г. Дімітріаді, В. Лапшин, А. Лобанов, В. 
Манаїв, О. Степанова і т.д. 

У зв’язку з цим за останній час з’явилося багато дисертаційних та монографічних 
досліджень, пов’язаних з рішенням проблем управління, аналізу, оцінки та моделювання 
банківських ризиків, які виникли з причин значної девальвації гривні і зняттям контролю над 
обмінним курсом валюти Національним банком України. 

Ці процеси досліджують наступні автори: О. Бережний, Т. Васильєва, К. Гончарова, 
В. Глущенко, О. Дмитров, А. Єпіфанов, В. Коваленко, О. Криклій, О. Кузьменко, Л. 
Левченко, Т. Медвідь, Н. Маслак, О. Меренкова, О. Пожар тощо. 

Активно питаннями оцінки фінансового стану підприємств займалися такі науковці: 
О. Василик, В. Дикань, В. Грушка, Г. Крамаренко, Т. Костенко, В. Ковальов, Б. Літвін, А. 
Перетятько, Е. Рогатюк, О. Стоянова, О. Терещенко, Ю. Цал-Цалко, Н. Чебанова. 

Проблему оцінки ймовірності та ризику банкрутства досліджували і досліджують 
науковці із різних країн. Серед них можна назвати наступних: В. Авдійського, А. Альгіна, Е. 
Альтмана, О. Антонову, У. Бівера, А. Бєлікова, В. Баріленко, С. Васіна, Г. Давидова, Т. 
Гудзь, О. Зайцева, Г. Кадикова, Г. Савицьку, Р. Сайфуліна, Г. Спринчейта, Г. Тішоу, Р. 
Тафлера та інших. 

Для аналізу і кількісної оцінки ризику при вирішенні виробничих проблем і їх 
результатів розробляють і пропонують використання математичних методів такі російські та 
українські вчені як Є. Афанасьєв, В. Бенінг, А. Дубров, Ю. Зак, А. Захарова, П. Іващенко, І. 
Івченко, Н. Казакова, А. Камінський, А. Колишкін, А. Корольов, В. Москвін, Ф. Найт, Л. 
Останкова, І. Сахарцева, Д. Стефанішин, О. Судакова, А. Тонких, С. Шоргін. 
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Особливо значущі дослідження в області оцінки ризику банкрутства підприємств 
зробив на основі використання теорії нечіткої множини даних російський економіст з Санкт-
Петербургу А. Недосекін. 

В Україні, незважаючи на загострення політичної, економічної, соціальної ситуації, 
пов’язаної із війною з Росією, вчені-економісти та практики продовжують працювати і 
розвивати теорію ризикології. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. З розвитком ринкових відносин 
здійснення підприємницької діяльності відбувається в умовах зростаючої невизначеності. 
Протягом останніх 23 років вітчизняна економіка не модернізувалася, а випрацьовувала старі 
ресурси. У суспільній свідомості приватна власність ще не стала повноцінним інститутом, а 
певна частина  суспільства дуже критично ставиться до великих власників, які сформувались 
у 1990-ті роки, що, у свою чергу, мотивує їх до приховування доходів і сприяє стійкому 
відпливу вітчизняного капіталу. Запущені програми пом’якшення кризових явищ не сприяли 
оздоровленню економіки, а лише замасковували кризові прояви. Замість того, щоб 
направити гроші на кредитування діяльності суб’єктів господарювання, комерційні банки 
направляють їх більшу частину на фінансові спекуляції. Зростає невизначеність стану 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що змушує підприємців приймати на себе ризик, 
який може обумовлювати як виграші, так і втрати. 

Науковці досліджують причини і наслідки ризиків, розробляють деякі рекомендації та 
пропозиції, направлені на уникнення ризиків, але ще багато чого не зроблено  в цій області у 
теоретичному і практичному аспектах. 

Необхідно відмітити відсутність систематизованих науково-методичних розробок з 
оцінки ризиків діяльності середніх та великих ремонтних заводів з відновлення військової, 
автомобільної та іншої техніки, діяльність яких активізувалася у зв’язку з веденням війни. 

Сьогодні на середніх ремонтних заводах працює 600-1000 робітників, а на великих 
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу 
осіб. Незважаючи на це, питання оцінки управління ризиками, побудови та розвитку систем 
ризик-менеджменту в працях українських науковців знаходяться на початковій стадії та 
вимагають подальшої теоретичної розробки.  

Немає також систематизованих науково-методичних розробок з управління ризиками 
на державних підприємствах. На 01.01.2015 р., за даними Державного комітету статистики 
України, налічувалося 3710 державних підприємств, з них діючих – 1920. 

Існує великий ризик того, що скоро на балансі держави буде налічуватися тільки 300 
підприємств, а решта буде за копійки продана олігархам. 

Мета дослідження. Метою дослідження є розвиток теоретичних основ і розробка 
методичних рекомендацій щодо оцінки ризиків на прикладі середніх та великих ремонтних 
підприємств, які діють в умовах кризи вітчизняної економіки, що сприятиме їх адаптації до 
функціонування у нестабільному ринковому середовищі. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі основні завдання: 
− проаналізувати економічну сутність терміну «ризик»; 
− виконати аналіз кількісної оцінки ризиків на ремонтних підприємствах; 
− запропонувати заходи зі зниження ризику у діяльності ремонтних підприємств. 
Основні результати дослідження. Поняття ризику використовується в різних науках: 

право розглядає ризик у зв’язку з його правомірністю, теорія катастроф застосовує цей 
термін для опису аварій, стихійного лиха та ін., тобто в кожній з наук вивчення ризику 
ґрунтується на предметі дослідження даної науки. Аналіз економічної літератури з проблем 
ризику дозволяє вивчити основні моменти, що є характерними для ризикової ситуації: 

− випадковий характер подій; 
− наявність альтернативних рішень; 
− відомі або можна визначити ймовірності результатів та самі очікувані результати; 
− ймовірність виникнення збитків та одержання випадкового прибутку. 
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Таким чином, категорію «ризик» автор визначає як небезпеку потенційно можливої 
втрати ресурсів або недоодержання доходів у порівнянні з варіантом, що розрахований на 
раціональне використання ресурсів у даному виді діяльності. Коротко можна сказати, що 
ризик – можлива небезпека втрат. 

Відносно господарської діяльності економічний ризик підприємства – загроза того, 
що підприємство отримає збитки у вигляді додаткових витрат або отримає доходи нижче, 
ніж на які воно розраховувало. Взагалі економічний ризик – це ризик, що виникає при будь-
яких видах діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, ремонтом 
об’єктів техніки, їх реалізацією; товарно-грошовими і фінансовими операціями; комерцією, а 
також здійсненням науково-технічних проектів [1, с. 451-452]. 

Вважають, що термін «ризик» − грецького походження, який бере початок від таких 
слів, як ridsikon, radsa – стрімчак, скеля і пов’язується, у першу чергу, з появою небезпеки 
або непевності в будь-якій сфері господарської діяльності та суспільно-економічного життя 
[2, с. 267]. 

На сьогоднішній день має місце неоднозначність у тлумаченні поняття «ризик» 
вітчизняними та зарубіжними вченими. На думку вчених-ризикологів, в літературі 
нараховується близько 220 різновидів ризиків та більше 40 їх критеріїв. Найбільш відомі 
визначення терміну «ризик» наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Визначення  терміну «ризик» в енциклопедичних словниках ХХ-ХХІ століть та 

нормативних документах (складено автором) 
Джерело Визначення ризику 

Англо-русский толковый словарь 
[3, с. 603, 679] 

risk – це: 1) небезпека; 2) сутність визначеності, вірогідність, можливість; 3) ситуація, 
коли результат будь-якого економічного вибору має випадковий характер, але при 
цьому відомо імовірнісний розподіл значень цього результату.  
Ризик – це можливість небезпеки, невдачі. 

Даль В.И. Толковый словарь 
живого великорусского языка [4] 

В.І. Даль приводить визначення слова «ризикувати» і його утворень з великою 
кількістю прикладів вживання: «ризикувати, ризикнути: франц. [risquer], пускатися на 
вдачу, на невірну справу, зважитися, робити що-небудь без вірного розрахунку, 
піддаватися випадковості, діяти сміливо, заповзято, сподіваючись на щастя, ставити на 
кін (від гри). 

Ожегов С.И.  
Словарь русского языка [5] 

Ризик – це «можливість небезпеки або дія на вдачу в надії на щасливий результат».   

Райзберг В.А. Современный 
экономический словарь [6, с. 
358] 

Ризик – «це небезпека виникнення непередбачених втрат очікуваного прибутку, 
доходу або майна, грошових коштів у зв’язку з випадковою зміною умов економічної 
діяльності, несприятливими обставинами». 

Миркин Я.М. Англо-русский 
толковый словарь по 
банковскому делу, инвестициям 
и финансовым рынкам  
[7, с. 348] 

Ризик – це «невизначеність, яка веде до можливості втрат або неотримання доходу в 
очікуваному розмірі». 

Грязнова А.Г. Финансово-
кредитный энциклопедический 
словарь [8] 

Ризик розуміється як «вірогідність настання подій з негативними наслідками». А 
банківські ризики уявляють «небезпеку неотримання прибутку, що випливає зі 
специфічних операцій здійснюваних кредитними установами.  

Алексеєнко Л.М., Олексієнко 
В.М. Економічний тлумачний 
словник: власність, приватизація, 
ринок цінних паперів 
(українсько-англійсько-
російський) [9, с. 540] 

Ризик – імовірність настання події, пов’язаної з можливими фінансовими витратами 
чи іншими негативними наслідками для діяльності підприємства (компанії). 

Стандарти управління ISO/IES 
Risk Management (Словник для 
практичного використання 
стандартів) [10, с. 100] 

Ризик − це поєднання ймовірності настання події та її наслідків.  

Стандарти управління FERMA 
стандарт «COSO ERM 
FrameWork» 

Ризик – комбінація ймовірності події та наслідків. 
Управління ризиками організації – це процес, який здійснюється радою директорів, 
менеджерами та іншими співробітниками, який починається при розробці стратегії і 
зачіпає всю діяльність організації. Він спрямований на виявлення подій, які можуть 
впливати на організацію і управління, пов’язаним  з цими подіями ризиком, а також 
контроль того, щоб не був перевищений ризик – апетит організації та забезпечувалася 
розумна гарантія досягнення цілей її діяльності. 
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Автор відзначає, що на сьогоднішній день має місце неоднозначність у тлумаченні 
поняття «ризик» вітчизняними та зарубіжними вченими. Так, на наш погляд, можна виділити 
такі підходи до інтерпретації даної категорії: 

 ризик – це ймовірність (можливість) отримання (тільки) небажаного результату 
(наприклад, ймовірність втрати суб’єктом господарювання частини своїх прибутків або (чи 
тільки) імовірність сприятливого позитивного результату), вдача, шанс для отримання 
додаткового прибутку (можливість отримання значної вигоди в результаті здійснення 
підприємницької діяльності); 

 ризик – невизначеність майбутнього стану, внутрішнього та зовнішнього 
середовища, невпевненість у результаті; 

 ризик – це діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності у ситуації 
неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно та якісно оцінити ймовірність 
досягнення передбачуваного результату та відхилення від цілі [2, c. 267]. 

На основі вищезазначеного можна виділити основні риси ризику, взаємозв’язок яких і 
визначає його сутність: 

 відсутність впевненості в досягненні поставленої мети, тобто можливість 
отримання, як прибутків, так і збитків; 

 знаходження способу уникнення помилок при рішеннях, які можуть спричинити 
збиток; 

 ризик виникає тільки в майбутньому, внаслідок фактора невизначеності; 
 ризик виникає внаслідок некомпетентних дій суб’єкта господарювання; 
 ризик напряму залежить від економічної політики держави тощо. 
На даний час існують різні підходи до визначення критерію його кількісної оцінки. 

Більшість вчених, які займаються цим питанням, вважають, що кількісний аналіз ризиків є 
однією з важливих складових процесу ефективного управління господарською діяльністю. 
Недостатньо знати, які ризики будуть впливати на підприємство в тому чи іншому напрямку 
підприємницької діяльності. Проблема полягає в тому, що необхідно й кількісно оцінити ці 
ризики. При цьому підприємство отримує можливість вибору конкретного напрямку своєї 
діяльності, виходячи з власних пріоритетів, наприклад, більш високий ступінь ризику й 
можливість отримання більшого прибутку, низький ступінь ризику – більш низький 
прибуток. 

Методи оцінки ризиків обирають в залежності від доступності інформації, необхідної 
для оцінки ризику, можливості якісної і кількісної оцінки ризику, простоти розрахунків. 

Найбільш поширеними методами оцінки ризику є: 
 статистичні методи; 
 методи експертних оцінок; 
 аналітичний метод. 
Крім того, використовуються наступні методи оцінки: метод аналізу доцільності 

витрат; метод рейтингових оцінок; метод дерева рішень; аналіз сценаріїв; оцінка на основі 
аналізу фінансових показників діяльності підприємства; метод використання аналогів; 
методи нечіткого аналізу до оцінювання ризиків тощо. 

Для ремонтних підприємств пропонується використовувати перші два методи як 
найбільш доступні і прості. 

Виходячи з того, що економічний ризик – це ймовірність невдачі, критерієм його 
оцінки є ймовірність того, що отриманий результат виявиться меншого значення, що 
вимагається (намічається планом, прогнозується): 

),( ФП ППPR        (1) 
де R  – критерій оцінки ризику; 

P  – ймовірність; 
ПП  – заплановане зниження результату; 
ФП – отриманий результат. 
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Такий підхід дозволяє оцінити рівень ризику тільки після одержання певного 
результату, але ж підприємцю потрібна кількісна оцінка ризику на етапі прийняття рішення. 

Критерієм оцінки ризику можна вважати абсолютну величину як міру очікуваної 
невдачі у процесі досягнення мети, що визначається як добуток ймовірності невдачі 
(небажаних наслідків) на величину цих небажаних наслідків (збитки, платежі тощо): 

),(* ЗРЗR        (2) 
де R – сутність ризику; 
З  – очікуваний збиток (небажаний наслідок); 

)(ЗР – ймовірність. 
Існують також й інші критерії в кількісній оцінці економічних ризиків. 
Таким чином, при кількісному аналізі завжди присутня ймовірність як кількісна 

характеристика випадкових подій. Приймати ризик на себе підприємця примушує перш за 
все невизначеність економічної ситуації, тобто невідомість умов політичних і економічних 
обставин, що оточують ту чи іншу діяльність та перспектив, змін цих обставин. Чим більша 
невизначеність господарської ситуації при прийнятті рішень, тим більший ступінь ризику. 
Невизначеність економічної ситуації обумовлена, перш за все, відсутністю повної інформації 
та випадковістю. Випадковість – це те, що в однакових умовах відбувається не однаково, а 
тому її заздалегідь неможливо передбачити й спрогнозувати.  

Однак, при більшій кількості спостережень за випадковими подіями можна виявити, 
що у світі випадковостей діють певні закономірності. Математичний апарат для вивчення 
цих закономірностей дає теорія ймовірності. Випадкові події стають предметом теорії 
ймовірності тоді, коли з ними пов’язують певні чисельні характеристики – їх ймовірності. 
Випадкові події повторюються з певною частотою.  

Об’єктивний метод визначення ймовірності ґрунтується на обчисленні частоти, з 
якою в минулому відбулася подія (статистична ймовірність). Розрахунок виконується на базі 
фактичних даних згідно з формулою 

,/ NnP         (3) 
де P  – ймовірність небажаного результату; 

n  – кількість подій з результатом, що не задовольняє підприємця; 
N  – загальна кількість аналогічних подій як з бажаними, так і небажаними результатами.  

Зупинимося на короткому описі найбільш використовуваних методах оцінки. 
Статистичний метод оцінки 

Даний метод застосовують для оцінки економічних ризиків у тих випадках, коли 
підприємство має значний обсяг аналітико-статистичної інформації за певний час щодо 
результативності здійснення господарських угод та ін. 

Сутність статистичного методу оцінки ступеня ризику базується на теорії ймовірності 
розподілу випадкових величин. Це означає, що, маючи достатньо інформації про реалізацію 
певних ризиків у минулих періодах конкретних видів господарської діяльності, будь-який 
суб’єкт господарювання може оцінити ймовірність їх реалізації у майбутньому. 

За допомогою статистичного методу можна оцінити ризик не тільки конкретної угоди, 
але й підприємства в цілому, проаналізувавши динаміку його прибутків за певний час.  

Перевагою цього методу оцінки економічних ризиків є нескладні математичні 
розрахунки, а явним недоліком – необхідність великої кількості вхідних даних, тому що чим 
більший масив статистичних даних, тим більша достовірність оцінки самого ризику. Тому 
статистичним методом неможливо користуватись, якщо підприємство нове або з якихось 
причин відсутня статистична інформація, необхідна для оцінки ризику. 

Статистичним методом ризик оцінюється через розрахунок коливання (мінливість) 
можливого результату. На практиці використовують для характеристики ступеня мінливості 
дисперсію та середньоквадратичне відхилення. 

Дисперсія – математичне сподівання квадрата відхилень можливих значень 
випадкової величини від її середнього значення; або середнє зважене з квадратів відхилень 
результатів від очікуваних. 
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Формула для розрахунку дисперсії має вигляд 
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де xi – значення, які може приймати випадкова величина в залежності від конкретних умов; 

 х  − середньоочікуване значення випадкової величини; 
 Р1, Р2…Рn – ймовірність можливих значень випадкової величини. 

Очікувати розкид можливих значень випадкової величини від її середнього значення 
можна також середньоквадратичним відхиленням, що є коренем квадратним з дисперсії. 
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Економічний зміст середньоквадратичного відхилення з точки зору теорії ризиків у 
тому, що воно виступає характеристикою конкретного ризику, яка показує максимально 
можливе коливання величини від її середньоочікуваного значення. Це дозволяє 
використовувати середньоквадратичне відхилення як показник ступеня ризику з погляду 
ймовірності його реалізації. При цьому чим більше величина середньоквадратичного 
відхилення, тим ризикованіше є певне управлінське рішення та відповідно більш 
ризикованіший шлях розвитку підприємства. Середньоквадратичне відхилення вимірюється 
у тих одиницях, що й випадкова величина, яка аналізується для визначення ризику. 

Приклад. За вихідними даними, що наведені у таблиці 2, оцінити абсолютний ступінь 
ризику – середньоквадратичне відхилення. 

Таблиця 2 
Вихідні дані 

Оцінка можливого результату Прогнозний дохід, тис. грн. Значення ймовірності 
Проект «А» 
Песимістична 
Стримана 

Оптимістична 

 
30 
120 
150 

 
0,20 
0,60 
0,20 

Проект «Б» 
Песимістична 
Стримана 

Оптимістична 

 
24 
90 
180 

 
0,25 
0,50 
0,25 

Математичне сподівання для кожного з проектів обчислюється за формулою 
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де xi – значення випадкової величини (різні результати); 
Р1, Р2…Рn – ймовірність можливих значень випадкової величини. 

Тоді: проект «А» − М(х) = 30·0,20+120·0,60+150·0,20 = 108 тис. грн.; 
  проект «Б» − М(х) = 24·0,25+90·0,5+180·0,25= 96 тис. грн. 

Проект «А» має очікуваний дохід більше, ніж проект «Б», але прийняти рішення про 
перевагу цього проекту, орієнтуючись тільки на цей показник, буде неправильним. Треба 
оцінити ризик вкладення інвестицій в кожний з проектів. 

Згідно з формулою 4 визначається дисперсія, а за формулою 5 − середньоквадратичне 
відхилення. 

Проект «А»: 
Д = (30-108)2·0,20+(120-108)2·0,60+(150-108)2·0,20=1656 
 = 40,7 тис. грн. 

Проект «Б»: 
Д = (24-96)2·0,25+(90-96)2·0,50+(180-96)2·0,25=3078 
 = 55,5 тис. грн. 

І дисперсія, і середньоквадратичне відхилення проекту «А» нижче, ніж проекту «Б». 
Тобто інвестування проекту «А» менш ризикованіше, ніж інвестування проекту «Б». Однак, 
очікуване значення доходу для проекту «А» більше, ніж для проекту «Б»: 108 тис. грн. > 96 
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тис. грн. (розраховано автором). 
Методи експертних оцінок 

Методи експертних оцінок застосовують в аналізі економічних ризиків тоді, коли 
недостатньою є кількість статистичної інформації або її повна відсутність, коли вимірюється 
ризик якогось нового напрямку підприємницької діяльності і для неї немає ніяких аналогів. 
У теорії економічного прогнозування, що вивчає можливі напрямки розвитку економічного 
об’єкту або події в майбутньому, методи експертних оцінок відносять до групи інтенсивних. 
Цим методам притаманний більш суб’єктивний характер у порівнянні, наприклад, із 
формалізованими, до яких належить статистичний метод. В основі методів експертних 
оцінок закладена суб'єктивна інформація, тобто судження експертів про минулі ситуації та 
про перспективи розвитку цих ситуацій. 

Експертна оцінка − це судження експерта або експертної групи відносно поставленого 
завдання. 

Експерт − кваліфікований спеціаліст з конкретної проблеми, залучений для винесення 
оцінки з поставленого завдання. 

Реалізація методів експертних оцінок в аналізі економічних ризиків відбувається 
шляхом узагальнення інформації від експертів, якими можуть виступати як працівники 
підприємства, так і залучені спеціалісти. Наприклад, якщо на підприємстві аналізуються 
ризики, що можуть впливати на господарську діяльність, то формується група спеціалістів, 
яка має бальну оцінку імовірності виникнення того чи іншого виду ризику, або ступеня його 
впливу на діяльність підприємства. Аналіз узагальненої думки експертів дозволяє 
підготувати інформацію для прийняття відповідних рішень щодо управління господарськими 
ризиками, що виникають у діяльності цього підприємства. При експертній оцінці 
економічних ризиків слід приділяти увагу формуванню експертної групи, тому що від 
правильності оцінок експертів, їх компетентності залежить ефективність рішення, що 
будується на експертній інформації. 

Експертна група − це колектив експертів, сформований за певними правилами для 
вирішення поставленого завдання. 

Для проведення експертизи спеціалісти, які організовують її, повинні скласти 
процедуру експертизи і забезпечити умови для її проведення. Достовірність експертних 
оцінок у прийнятті ризикових рішень вимагає відповідних процедур відбору експертів за 
багатьма критеріями (компетентність, ставлення до експертизи, аналітичність та широта 
мислення, самокритичність і т.д.) й кількісних методів обробки експертної інформації. 

Характерними особливостями застосування методів експертних оцінок, як наукового 
інструмента вирішення цих складних проблем, які не можна формалізувати, виступають 
правильна організація проведення усіх етапів експертизи, а також використання кількісних 
методів при оцінці суджень експертів та узагальненні результатів. Ці дві особливості й 
відокремлюють методи експертних оцінок від звичайної давно знайомої експертизи, що 
вживається в різних сферах людської діяльності. 

Таким чином, до завдань організаторів експертної оцінки при аналізі економічних 
ризиків входять: постановка проблеми, визначення цілей та задач експертизи, її меж, 
основних етапів; розробка процедури експертизи, підбір експертів, перевірка їх 
компетентності та формування групи експертів, проведення опитування та узгодженість 
оцінок; формалізація отриманої інформації, її обробка, аналіз та інтерпретація. 

Узагальнення літератури з методів експертних оцінок дозволяє охарактеризувати 
деякі основні моменти, які необхідно знати при застосуванні цих методів в аналізі 
економічних ризиків. Перш за все, це стосується формування компетентної групи експертів. 
Якісний склад експертної групи визначається саме компетентністю, яку можна визначити 
згідно з формулою (7). 

Компетентність експертної групи – здатність експертної групи виносити судження 
про аналізований об’єкт або ситуацію: 
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де Кк – коефіцієнт компетентності; 
 Кз – коефіцієнт ступеня знайомства; 
 КА – коефіцієнт аргументованості думок. 

Обидва коефіцієнти (Кз, КА) мають обмеження: 
0≤ Кз ≤1;      (8) 
0≤ КА ≤1.       (9) 

Тому ті ж самі обмеження має коефіцієнт компетентності: 
0≤ Кк ≤1.       (10) 

На практиці при застосуванні методів експертних оцінок для визначення 
компетентності групи можна пропонувати можливим експертам відповісти на запитання 
двох анкет: перша − із самооцінки ступеня знайомства з аналізованою проблемою, а друга − 
із самооцінки рівня аргументованості висловлюваних думок (табл. 3 і 4). 

Таблиця 3 
Анкета з самооцінки ступеня знайомства з проблемою, що аналізується 

Бал Ступінь знайомства 
0 не знайомий з проблемою взагалі 

1, 2, 3 погано знайомий з проблемою, але вона входить до сфери моїх інтересів 

4, 5, 6 задовільно знайомий з проблемою, але не беру участі в її практичному вирішенні 

7, 8, 9 добре знайомий з проблемою і беру участь в її практичному вирішенні 
10 проблема входить до кола моєї вузької спеціалізації 

 

У цій анкеті підкреслюється лише один відповідний бал. Маючи відповіді на цю 
анкету, організатор проведення експертної оцінки може обчислити кожному спеціалісту 
коефіцієнт ступеня його знайомства (Кз): 

Кз = 0,1·Б,       (11) 
де Б – бал, який підкреслив спеціаліст в анкеті. 

Таблиця 4 
Анкета з самооцінки рівня аргументованості висловлюваних думок 

Ступінь аргументованості 
Джерело аргументованості 

високий  середній низький 

1. Проведений теоретичний аналіз 0,3 0,2 0,1 
2. Виробничий досвід 0,5 0,4 0,2 
3. Узагальнення дослідницьких праць вітчизняних авторів 0,05 0,05 0,05 

4. Узагальнення дослідницьких праць зарубіжних авторів 0,05 0,05 0,05 
5. Особисте знайомство із зарубіжним досвідом проблеми, що 
аналізується 0,05 0,05 0,05 

6. Інтуїція 0,05 0,05 0,05 
 

В анкеті підкреслюються декілька відповідних балів. Відповіді на цю анкету 
дозволяють визначити коефіцієнт аргументованості думок (КА): 





1

1

n

i
іА БК ,      (12) 

Після обчислення коефіцієнтів ступеня знайомства та аргументованості думок для 
кожного із спеціалістів визначають коефіцієнт компетентності згідно з формулою (7). 
Компетентність тим вище, чим більший коефіцієнт. Тому групу експертів складають із 
спеціалістів, які мають вищі коефіцієнти компетентності. 

Підготовка до проведення експертної оцінки, крім формування компетентної групи 
експертів, передбачає також розробку анкети або опитувального листа, що містять перелік 
питань щодо ризикової ситуації, яка аналізується. За формою запитання можуть бути: 
відкритими, закритими, прямими та непрямими, але існують загальні вимоги до питань, з 
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яких складається опитувальний лист, а саме: запитання повинні формулюватися у 
загальноприйнятій термінології, їх формулювання повинно включати будь-яку 
невизначеність змісту, всі запитання повинні забезпечувати єдине тлумачення. 

На практиці використовують дві групи методів експертних оцінок індивідуальні й 
колективні. Індивідуальні експертні методи базуються на висловлюванні думок експертами 
спеціалістами незалежно один від одного, а методи колективних експертних оцінок – на 
виявленні колективної думки з проблеми, що аналізується. Привабливість індивідуальних 
методів проведення експертизи в тому, що з них максимально використовуються 
індивідуальні здібності експертів і відсутній психологічний тиск з боку інших спеціалістів. 
Однак і індивідуальні, і колективні методи експертних оцінок мають як позитивні, так і 
негативні характеристики. А тому, вибираючи той чи інший метод, треба виходити з 
конкретної ситуації, а саме: складу групи експертів, обмеженості часу, складності 
поставленого завдання та ін. Наприклад, якщо в групі експертів знаходяться спеціалісти, які 
підпорядковуються за посадою один одному, то метод колективної експертної оцінки, коли 
думки висловлюються кожним в усній формі в присутності інших, краще не застосовувати. 
Однак практикою підтверджено, що групи експертів у висловлюванні думки з більшою 
готовністю приймають на себе відповідальність, ніж окремі спеціалісти. На практиці тепер 
широко розповсюдженні методи, що ґрунтуються на роботі спеціальних комісій, коли групи 
експертів за «круглим столом» обговорюють ту чи іншу проблему з метою узгодження 
думок і отримання єдиної думки. Але цей метод має один недолік: група експертів у своїх 
судженнях може керуватися тільки логікою компромісу. Крім цього методу, який називають 
методом комісій, колективними методами експертних оцінок виступають метод колективної 
генерації ідей, матричний метод, метод Дельфі та ін. Серед методів індивідуальних 
експертних оцінок часто застосовують метод інтерв’ю та аналітичної експертної оцінки. 

Важливим етапом у проведенні експертних оцінок є обробка експертної інформації. 
Тип питань анкет визначає спосіб обробки результатів експертної оцінки рангування (оцінка 
відносної важливості), оцінка часу здійснення певної події, оцінка питомої ваги різних 
рішень та ін. Так, якщо експертна оцінка проводиться для того, щоб виявити, які фактори 
впливають на ризик певного виду діяльності, в анкеті експертам можна запропонувати 
перелік таких факторів розташувати у послідовності, наприклад, з показника сили впливу на 
ступінь ризику, а саме зменшення цієї сили. Розташування факторів у порядку зростання 
(або зменшення) якоїсь їх властивості (у нашому прикладі сила впливу) називають 
рангуванням, а метод обробки таких анкет – методом рангування.  

Узагальнена думка експертів при цьому методі визначається в такій послідовності. 
Спочатку для кожного з факторів встановлюють силу рангів, тобто суму місць кожного з 

факторів ( ). 

                                   ,                                                (13) 

де  − ранг (місто), який присвоїв j–му фактору і-й експерт; 
    і = 1,…, m – шифр експерта; 
    j = 1,…, n – шифр фактора. 

Потім для кожного з факторів визначають загальний ранг, що відображає узагальнену 
думку експертної думки. При цьому ранг «один» надається факторові, що має найменшу 

суму , а найбільший ранг – факторові, що має найбільшу суму . 
Послідовність рангів відображає узагальнену думку експертів: найбільш впливовий 

фактор матиме найменший ранг, тобто «одиницю». Це означає, що за силою впливу на 
ступінь ризику, він стоїть на першому місці. 

Оцінку узгодженості думок експертів групи можна визначити за допомогою 
коефіцієнта конкордації (W): 

                                             ,                                              (14) 
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де m − кількість експертів; 
     n − кількість факторів; 

      − відхилення суми рангів j - го фактора ( ) від середньої суми рангів усіх факторів (S): 

                               ;                                       (15) 
 

                                             = .                                              (16) 
Коефіцієнт конкордації (W) може приймати значення від 0 до 1. При повній 

узгодженості думок експертів W = 1, а при повній неузгодженості W = 0. Низьке його 
значення може бути отримане як при відсутності узагальненості думок усіх експертів, так і 
за наявності протилежних думок між підгрупами експертів, хоч у самій підгрупі 
узгодженість може бути високою. При експертній оцінці розмежування в оцінці експертів 
неминучі, але їх причина, величина – це те, що потрібно аналізувати при узагальненні оцінок 
експертів [1, с. 492-496]. 

Цей метод характеризується тим, що він дозволяє проводити кількісну та якісну 
оцінку ризику, характеризується простотою розрахунків, доступністю інформації на 
підприємствах, можливістю оцінки в динаміці.  

Нечіткий аналіз ризиків 
Підхід до оцінювання ризику ремонтних підприємств здійснено за допомогою 

узагальненої системи нечіткого виводу Мамдані – Заде [12, c. 1-13]. 
Для оцінки ризику обираємо 14 ремонтних підприємств, в число яких ввійшли 5 

великих і 9 середніх. Склад підприємств подано у таблиці 5. 
Таблиця 5 

Назва досліджуваних підприємств 
№ з/п Повна назва підприємства 

а) великі підприємства з ремонту об’єктів техніки на гусеничному ходу 
1 Житомирський ремонтно-механічний завод  
2 Київський ремонтно-механічний завод 
3 Львівський ремонтно-механічний завод 
4 Миколаївський ремонтно-механічний завод 
5 Харківський ремонтно-механічний завод 

б) середні підприємства різних галузей народного господарства 
6 Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів  
7 Дніпропетровський тепловозоремонтний завод 
8 Ізюмський тепловозоремонтний завод 
9 Київський завод з ремонту електровагонів  

10 Львівський локомотиворемонтний завод 
11 Полтавський тепловозоремонтний завод  
12 Харківський авторемонтний завод 
13 Харківський завод з ремонту трамвайних вагонів  
14 Харківський вагоноремонтний завод 

 

В основу досліджень покладено базу даних результатів аналізу фінансового стану 
ремонтних підприємств за 2012-2013 рр. 

Підходи до розрахунків фінансових показників діяльності підприємств показані у 
табл.6. Зазвичай динаміку фінансового стану визначають за три роки. Результати розрахунків 
виявляють слабкі і сильні сторони діяльності підприємств, що дозволяє корегувати свої дії. З 
табл. 6 видно, що сума ФС1,…, ФС10 складає ФС – інтегральний показник фінансової 
стабільності; сума ДА1,…, ДА13 складає ДА – інтегральний показник ділової активності, 
сума ЛП1,…, ЛП4 показує інтегральний показник ліквідності й платоспроможності – ЛП; 
сума ПР1,…, ПР5 складає ПР – інтегральний показник рентабельності. 

Інтегральний показник фінансового стану підприємства (ІПФСП) визначається як 
сума складових, тобто   ІПФСП = ФС + ДА + ЛП + ПР 
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Таблиця 6 
Алгоритми розрахунку основних показників фінансового стану ремонтних підприємств 

[1, с. 369-374] 

Найменування показника Порядок розрахунку 
Рекомендоване значення і 

тенденції зміни 
1 2 3 

1. Власні оборотні кошти, ФС1 Ст.380 (Ф.№1) – Ст.080 (Ф.№1) >0, збільшення 
2. Робочий (оборотний) капітал, ФС2 Ст.380 (Ф.№1)+Ст.480 (Ф.№1) – Ст. 080 (Ф.№1) >0, збільшення  
3. Коефіцієнт маневреності власних 
коштів, ФС3 

[Ст.380 (Ф.№1) – Ст.080 (Ф.№1)] / [Ст.080 
(Ф.№1)] 

0,2-0,4, збільшення 

4. Індекс постійного активу, ФС4 [Ст.080 (Ф.№1)] / [Ст.380 (Ф.№1)] 0-1, зменшення 
5. Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними коштами, ФС5 

[Ст.380 (Ф.№1) – Ст.080 (Ф.№1)] / [Ст.260 
(Ф.№1)] 

>0,1 збільшення 

6. Коефіцієнт забезпеченості обороту 
власними оборотними коштами, ФС6 

[Ст.380 (Ф.№1) – Ст.080 (Ф.№1)] / [Ст.035 
(Ф.№2)] 

>0,1, збільшення 

7. Коефіцієнт автономії, ФС7 [Ст.380 (Ф.№1)] / [Ст.640 (Ф.№1)] ≥0,5, збільшення 

8. Коефіцієнт співвідношення 
позикових і власних коштів, ФС8 

[Ст.380 (Ф.№1) – Ст.080 (Ф.№1)] / [Ст.380 (Ф№1)] ≤1, зменшення 

9. Коефіцієнт довгострокового 
залучення позикових коштів, ФС9 

[Ст.480 (Ф.№1)] / [Ст.380 (Ф.№1) + Ст.480 
(Ф.№1)] 

0,4 

10. Коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел, ФС10 

[Ст.380 (Ф.№1)] / [Ст.380 (Ф.№1)+Ст.480 (Ф.№1)] 0,6 

Показники ліквідності й платоспроможності (ЛП) 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, 
ЛП1 

[Ст.220 (Ф.№1) + Ст.230 (Ф.№1) + Ст.240 (Ф.№1)] 
/ [Ст.620(Ф.№1)] 

0,2-0,3 

2. Коефіцієнт термінової (швидкої) 
ліквідності, ЛП2 

[Ст.260 (Ф.№1) – Ст.250 (Ф.№1) – ∑(Ст.100-140) 
(Ф.№1)] / Ст.620 (Ф.№1) 

0,7-1 

3. Коефіцієнт поточної (загальної) 
ліквідності, ЛП3 

[Ст.260 (Ф.№1)] / [Ст.620 (Ф.№1)] 1,5-2,5 

4. Коефіцієнт Бівера, ЛП4  [Ст.220 (Ф.№2) + Ст.260 (Ф.№2)] / [Ст.640 (Ф№1) 
– Ст.380(Ф.№1)] 

0,2-0,4 

Показники ділової активності  

1. Коефіцієнт загальної оборотності 
активів, ДА1 

[Ст. 035 (Ф.№2)] / { [гр.3 Ст.280) (Ф.№1)+гр.4 
Ст.280 (Ф.№1)]}/2 

збільшення 

2. Коефіцієнт оборотності запасів, ДА2 [Ст.040 

(Ф.№2)]/ /2 

збільшення 

3. Строк обороту запасів, ДА3 (Тривалість періоду) / Оз скорочення 
4. Коефіцієнт оборотності загальної 
суми дебіторської заборгованості, ДА4 [Ст.035 (Ф.№2)] / [( гр.4 

(Ф.№1))) + ( гр.3 + гр.4(Ф№1)))]/2 

збільшення 

5. Строк обороту загальної суми 
дебіторської заборгованості, ДА5 

(Тривалість періоду) / Одз скорочення  

6. Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості за товарними 
операціями, ДА6 

[Ст.035 (Ф.№2)] / гр.3 + гр.4 (Ф.№1))) /2 
збільшення 

7. Строк обороту дебіторської 
заборгованості за товарними 
операціями, ДА7 

(Тривалість періоду) / Одзто скорочення  

8. Коефіцієнт оборотності загальної 
суми кредиторської заборгованості, ДА8  [Ст.035 (Ф.№2)] / ( гр.3 + гр.4 (Ф.№1)))/2 

збільшення 

9. Строк обороту загальної суми 
кредиторської заборгованості, ДА9 

Тривалість періоду / Окз скорочення 

10. Коефіцієнт оборотності 
кредиторської заборгованості за 
товарними операціями, ДА10 

[Ст. 035 (Ф.№2)] /  

( гр.3 + гр.4(Ф.№1)))/2 

збільшення 

11. Строк обороту кредиторської 
заборгованості за товарними 
операціями, ДА11 

Тривалість періоду / Окзто скорочення 

12. Тривалість операційного циклу, 
ДА12 

(Строк обороту запасів)+(Строк обороту 
дебіторської заборгованості) 

скорочення 

13. Тривалість фінансового циклу, ДА13 (Тривалість операційного циклу) – (Строк обороту 
кредиторської заборгованості) 

скорочення 
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Продовження табл. 6 
Показники рентабельності (ПР) 

1 2 3 
1. Рентабельність сукупних активів, 
ПР1 

[Ст.170 (Ф.№2)] / [Ст.280 (Ф.№1)] >0, збільшення 

2. Рентабельність власного капіталу, 
ПР2 

[Ст.220 (Ф.№2)] / [Ст.380 (Ф.№1)]  >0, збільшення 

3. Валова рентабельність продажів, 
ПР3 

[Ст.050 (Ф.№2)] / [Ст.100 (Ф.№2)] >0, збільшення 

4. Операційна рентабельність 
продажів, ПР4 

[Ст.100 (Ф№2)] / [Ст.035 (Ф№2)] >0, збільшення 

5. Чиста рентабельність продажів, ПР5 [Ст.220 (Ф.№2)] / [Ст.035 (Ф.№2)] >0, збільшення 
Примітка: Ф.№1 – «Баланс»; Ф.№2 – «Звіт про фінансові результати». 

 

Дані таблиці 6 дозволяють здійснити перехід до узагальнених факторів фінансової 
стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, рентабельності, що подано у 
табл. 7. 

Таблиця 7 
Перехід до узагальнених факторів фінансово-економічних показників  

(розроблено автором) 

Вихідні показники 
Узагальнений 

фактор 
Інтерпретація змісту фактора 

1 2 3 
а) фактори фінансової стійкості 

ФС3 – коефіцієнт маневреності власних коштів 
ФС4 – індекс постійного активу 

F1 
Узагальнений фактор власних коштів і 
постійного активу 

ФС1 – власні оборотні кошти 
ФС6 – коефіцієнт забезпеченості оборотними 
коштами 

F2 
Узагальнений фактор обороту власних 
оборотних коштів 

ФС5 – коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними коштами 
ФС9 – коефіцієнт довгострокового залучення 
позикових коштів 

F3 

Узагальнений фактор власних оборотних 
і позикових коштів 

ФС2 – робочий (оборотний капітал) 
F4 

Узагальнений робочий (оборотний 
капітал) 

ФС8 – коефіцієнт співвідношення позикових і 
власних коштів 

F5 
Узагальнені кошти (позикові і власні) 

б) фактори ліквідності та платоспроможності 
ЛП4 – коефіцієнт Бівера  

F1 
Узагальнена кількісна характеристика 
структури балансу підприємства  

ЛП2 – коефіцієнт термінової (швидкої) 
ліквідності 

F2 
Узагальнена кількісна характеристика 
термінової ліквідності 

ЛП1 – коефіцієнт абсолютної ліквідності  
F3 

Узагальнена кількісна характеристика 
абсолютної ліквідності 

в) фактори ділової активності 
ДА13 – тривалість фінансового циклу  
ДА7 – строк обороту дебіторської 
заборгованості за товарними операціями 

F1 
Узагальнений фактор фінансового циклу 
обороту дебіторської заборгованості за 
товарними операціями 

ДА1 – коефіцієнт загальної оборотності активів 
ДА4 – коефіцієнт оборотності загальної суми 
дебіторської заборгованості 
ДА6 – коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості за товарними операціями  

F2 

Узагальнений фактор оборотності 
активів, дебіторської заборгованості і її 
оборотності 

ДА10 – коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості за товарними операціями  F3 

Узагальнений фактор оборотності 
кредиторської заборгованості за 
товарними операціями  

ДА11 – строк обороту кредиторської 
заборгованості за товарними операціями  F4 

Узагальнений строк обороту 
кредиторської заборгованості за 
товарними операціями  
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Продовження табл. 7 
1 2 3 

ДА8 – коефіцієнт оборотності загальної 
загальної суми кредиторської заборгованості 

F5 
Узагальнений фактор оборотності 
кредиторської заборгованості  

ДА2 – коефіцієнт оборотності запасів  F6 Узагальнений фактор оборотності запасів 

г) фактори рентабельності  
ПР1 – рентабельність сукупних активів 
ПР3 – валова рентабельність продажів  
Пр4 – операційна рентабельність продажів  
ПР5 – чиста рентабельність продажів  

F1 

Узагальнена кількісна характеристика 
рентабельності сукупних активів, валової 
рентабельності продажів, операційної 
рентабельності продажів, чистої 
рентабельності продажів  

ПР2 – рентабельність власного капіталу  
F2 

Узагальнена кількісна характеристика 
рентабельності власного капіталу  

 

Співвідношення, що характеризують перехід від вихідних показників групи «а» до 
узагальнених факторів мають вигляд [12, с.5-7]: 

,                                             (17) 

для групи «б» − ,                                             (18) 

для групи «в» − ,                                              (19) 

для групи «г» − ,                                              (20) 

де  – емпіричний поріг значущості (факторне навантаження); 

      – значення –ої ознаки для -го об’єкту. 
Перехід від деталізованих коефіцієнтів фінансового стану підприємства {АВГ, 

Г=ГА1,…, ГА2}, де А може приймати значення «Ф», «Д», «Л», «П», до інтегральних 
(агрегованих) {АВ}, де АВ може приймати значення «ФС», «ДА», «ЛП», «ПР» дозволяє 
розрахувати кореляційну матрицю фінансових показників і коефіцієнтів бази даних 
результатів аналізу фінансового стану підприємств [12, с. 8-9]. 

               R = [rkl]
m,m k=1, l=1,          (21) 

де rkl  - коефіцієнт  кореляції між ознакою «k» і відповідним їй  чинником «l», де k і l =1, а 
також реалізувати підхід до оцінювання ризику ремонтних підприємств на узагальненні 
системи нечіткого виводу Мамдані-Заде. 

Названий підхід використовує дані про факторні навантаження початкових ознак, які 
відображають той або інший чинник. Крім того, формулюються висновки про відносну вагу 
окремої ознаки в структурі кожного чинника. 

У свою чергу, дані про факторні ваги визначають ранжування (дуже значний, 
значний, середній, незначний, дуже низький) об’єктів по кожному чиннику. Значення 
факторних ваг можна розглядати як значення індексу, що характеризує рівень розвитку 
об’єктів в даному аспекті.  

В процесі реалізації підходу можна побудувати матрицю, що відображає фінансову 
стійкість. 

Для цього застосуємо процедуру обертання Varimax (процедуру отримання нового 
набору чинників, яка називається ортогональним обертанням факторів). 

Після обертання модель може бути записана у вигляді [12, с.10-11] 

 = ,  = 1, …, р,    (22) 

де постійні  – рівні навантажень нових факторів; 

      – отримані фактори. 
В результаті отримуємо матрицю 

 i=1,  j=1,     (23) 

де  – отримано за формулою 
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= ,  = 1,…,р;  =1,…, ,     (24) 

де  – постійні,  =1,…, ;  =1,…, . 
Для полегшення інтерпретації факторів ці постійні вибираються так, щоб результуючі 

навантаження мали просту структуру, тобто коли більшість із  не надто сильно 
відрізняється від нуля і лише деякі з них мають відносно великі значення. 

Використовуючи процедуру псевдообертання матриці, отримаємо шукану оцінку у 

вигляді вектору  [12, с.13]: 

 = ,       (25) 

де   – матриця; 

     – вихідні чинники. 
Цей підхід до оцінки ризиків виробничої діяльності підприємств на основі 

використання невеликої кількості узагальнених фінансово-економічних показників дозволяє 
отримувати достовірні оцінки та підвищувати ефективність управління. 

Застосовуючи співвідношення (25), розраховуємо граничні значення інтегральних 
показників по реальним даним 14 підприємств. Результати розрахунків подано у табл. 8. 

Таблиця 8 
Граничні значення інтегральних фінансових факторів  

2012 2013 Групи факторів  
min max min max 

УФФС -0,63 0,87 -0,80 0,69 
УФДА -0,79 0,64 -0,85 0,86 
УФЛП -0,72 1,03 0,09 1,00 
УФПР -1,00 1,84 -0,92 0,95 

 

Нечітка система виводу Мамдані-Заде реалізована в комп’ютерній системі Matlab у 
вигляді програмного інструмента Fuzzy Logic Toolbox, в якому задіємо чотири вхідні і одну 
вихідну лінгвістичні змінні: ФС (фінансова стійкість), ДА (ділова активність), ЛП 
(ліквідність і платоспроможність), ПР (прибутковість і рентабельність) і ФРП (фінансовий 
ризик підприємства). 

Виконаємо фазифікацію введених лінгвістичних змінних [12, с. 5-10]. 
У якості терм-множини першої вхідної змінної ФС будемо використовувати множину 

={«незначна», «помітна», «значна»} або у символьному вигляді ={SM, NC, SG} з 
функціями приналежності гаусівського типу 

Y(x)=gaussm  (x, [sigc] )= е     (26) 

Це співвідношення містить дві форми запису функції, яка належить гаусівському 

типу. Перша  відображає транскрипцію, яка 

використовується у комп’ютерній системі Matlab, друга (y(x)=e ) − це класична 
функція Гаусса з двома параметрами sigic (табл. 9). 

Таблиця 9 

Значення параметрів sigic для елементів терм-множини  
 sig c 

«незначна» 0,205 -0,45 
«помітна» 0,205 0,191 
«значна» 0,205 0,762 
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У якості терм-множини другої вхідної змінної ДА будемо використовувати множину 

={«незначна», «помітна»,  «значна»} або у символьному вигляді ={SM, NC, SG} з 

функціями, які відносяться до гаусівського типу. Для елементів терм-множини маємо 
наступні значення параметрів sigic (табл.10). 

Таблиця 10 

Значення параметрів sigic для елементів терм-множини  
 sig c 

«незначна» 6,699 -11,62 
«помітна» 6,699 8,095 
«значна» 6,699 27,81 

 

У якості терм-множини третьої вхідної змінної ЛП будемо використовувати множину 

 = {«невелика», «середня», «велика»} або у символьному вигляді  = {SML, AVG, LRG} 
з функціями, які відносяться до гаусівського типу. 

Для елементів терм-множини  маємо наступні значення параметрів sigic (табл. 11). 
Таблиця 11 

Значення параметрів sigic для елементів терм-множини  
 sig c 

«невелика» 0,1054 -0,16 
«середня» 0,1054 0,15 
«велика» 0,1054 0,46 

 

У якості терм-множини четвертої вхідної змінної ПР будемо використовувати 

множину = {«невелика», «середня», «велика»} або у символьному вигляді ={SML, 
AVG, LRG} з функціями, які відносяться до гаусівського типу. 

Для елементів терм-множини  маємо наступні значення парметрів sigic (табл. 12). 
Таблиця 12 

Значення параметрів sigic для елементів терм-множини  
 sig c 

«невелика» 0,027 -0,03 
«середня» 0,027 0,05 
«велика» 0,027 0,13 

 

У якості терм-множини вихідної змінної фінансового ризику підприємства (ФРП) 

будемо використовувати множину = {«дуже низький», «незначний», «середній», 
«високий», «дуже високий»} або у символьному вигляді. 

= {VL, MN, AVG, HG, VH} з функціями, які відносяться до трикутного типу [12, c. 9-12]: 

y =trim (x, params),      (27) 

y= trim (x, [a, b, c ]),     (28) 
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ц     (29) 

(x; a, b, c)= max(min )   (30) 

Для елементів терм-множини  маємо наступні значення параметрів a, b, c (табл.13). 
Таблиця 13 

Значення параметрів sigic для елементів терм-множини  
 а б с 

«дуже низький» -0,25 0 0,25 
«незначний» 0 0,25 0,5 
«середній» 0,25 0,5 0,75 
«високий» 0,5 0,75 1 

«дуже високий» 0,25 1 1,25 
 

В дослідженні використано п’ять правил нечіткого виводу: 
1. if (ФС is незначна) and (ДА is незначна) and (ЛП is невелика) and (ПР is невелика) then 
(ФРП is дуже незначний). 
2. if (ФС is помітна) and (ДА is помітна) and (ЛП is середня) and (ПР is середня) then (ФРП 
is середній). 
3. if (ФС is значна) and (ДА is значна) and (ЛП is велика) and (ПР is  велика) then (ФРП is 
дуже низький). 
4. if (ФС is значна) and (ДА is значна) and (ЛП is велика) and (ПР is  середня) then (ФРП is 
незначний). 
5. if (ФС is значна) and (ДА is помітна) and (ЛП is середня)  and (ПР is  невелика) then (ФРП 
is значний). 

Базу правил можна змінювати: наповнювати іншими правилами, корегувати їх зміст і 
кількість. 

Система виводу працює шляхом вставлення мишею вертикальних відрізків або 
безпосереднього внесення у поле Input інтегральних фінансових факторів відповідних 
ремонтних підприємств. Після виставлення фіксується оцінка рівня ризику (ФРП). 

Для розрахунку кількісної оцінки ризику використана загальноприйнята лінгвістична 
шкала, яка представлена в табл. 14. 

Таблиця 14 
Лінгвістична шкала для кількісної оцінки ризику 

Порогові значення 
Шкала ризиків 

мінімальне максимальне 
Дуже значний 0,8 1 

Значний  0,6 0,8 

Середній 0,4 0,6 

Незначний 0,2 0,4 

Дуже низький 0 0,2 
 

В табл. 15 наведений остаточний розрахунок інтегрального ризику за алгоритмом 
Мамдані-Заду для ремонтних підприємств. 
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Таблиця 15 
Інтегральна оцінка ризику сукупності ремонтних підприємств (розраховано 

автором) 
2012 р. 2013 р. 

№ 
з/п 

Назва ремонтних підприємств Кількісна 
оцінка 
ризику 

Рівень  
ризику 

Кількісна 
оцінка 
ризику 

Рівень 
ризику 

1 
Житомирський ремонтно-механічний 
завод 

0,48 середній 0,35 незначний 

2 Київський ремонтно-механічний завод 0,55 середній 0,78 значний 
3 Львівський ремонтно-механічний завод 0,62 середній 0,68 значний 

4 
Миколаївський ремонтно-механічний 
завод 

0,40 незначний 0,41 незначний 

5 Харківський ремонтно-механічний завод 0,51 середній 0,50 середній 

6 
Дніпропетровський завод з ремонту та 
будівництва пасажирських вагонів  

0,70 значний 0,71 значний 

7 
Дніпропетровський тепловозоремонтний 
завод 

0,51 середній 0,50 середній 

8 Ізюмський тепловозоремонтний завод  0,57 середній 0,56 середній 
9 Київський завод з ремонту електровагонів 0,75 значний 0,73 значний 

10 Львівський локомотиворемонтний завод 0,71 значний 0,72 значний 
11 Полтавський тепловозоремонтний завод  0,73 значний 0,71 значний 
12 Харківський авторемонтний завод 0,74 значний 0,70 значний 

13 
Харківський завод з ремонту трамвайних 
вагонів  

0,55 середній 0,54 середній 

14 Харківський вагоноремонтний завод 0,75 значний 0,72 значний 
 

Результати оцінювання інтегрального ризику для сукупності ремонтних підприємств 
були отримані на основі використання доступної бухгалтерської звітності за 2012-2013 рр. 

З табличних даних можна зробити наступні висновки: по-перше, проаналізовані 
підприємства працюють в ризикових умовах тому, що мають середній або значний рівні 
ризику; 

по-друге, найменший рівень інтегрального ризику – середній (0,40 – 2012 р. , 0,41 – 
2013 р.) має Миколаївський ремонтно-механічний завод, найбільший (0,75 – 2012р., 0,73 – 
2013р.) − має Київський завод з ремонту електровагонів; 

по-третє, керівництву підприємств потрібно посилити контроль за фінансовими 
показниками виробничої діяльності, а також своєчасно реагувати на зниження результатів 
підприємницької діяльності . 

Шляхи зі зниження ризиків підприємств, що досліджуються потрібно розробляти на 
місці для кожного суб’єкта господарювання окремо. 

Автор пропонує наступні загальні заходи зі зниження ризику на ремонтних 
підприємствах: 

− покращення якості ремонту; 
− сертифікація продукції; 
− розвиток нових виробничих потужностей, модернізація продукції; 
− здійснювати та постійно збільшувати обсяги інвестицій в основні фонди; 
− працювати над вдосконаленням процесу виробництва, застосуванням новітніх 

технологій; 
− підвищення стандарту співвідношення ціна/якість продукції; 
− раціональна цінова політика; 
− використання реклами; 
− укладання довгострокових контрактів з основними користувачами продукції, що 

передбачають довгострокове співробітництво; 
− участь у галузевих та державних програмах тощо. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз останніх 
досліджень сутності категорії «ризик» показав, що і на сьогоднішній день немає 
однозначного розуміння визначення ризику. Це пояснюється як багатогранністю цього 
явища, так і недостатньо приділеною йому увагою у реальній економічній практиці. 

Автором запропоновано наступне визначення ризику: ризик − це небезпека 
потенційно можливої втрати ресурсів або недоодержання доходів у порівнянні з варіантом, 
що розрахований на раціональне використання ресурсів у даному виді діяльності. 

Ризик – це можлива небезпека втрат. 
Розглянувши методи оцінки ризиків, автор особливо підкреслює простоту 

використання таких методів як: метод експертних оцінок, статистичні методи оцінки, оцінка 
на основі аналізу фінансових показників діяльності підприємства. Для підтвердження 
сказаного розглядаються деякі приклади. 

Наводиться також метод оцінювання фінансового ризику ремонтних підприємств за 
системою виводу Мамдані-Заде. 

Визначено, що для подальшого практичного і точного застосування доцільно 
використовувати методику матричного методу прогнозування банкрутства на основі 
множин. Розроблено ієрархічну структуру формування інтегрального показника фінансового 
стану і рівня ризику ремонтних заводів. 

Виконано оцінку фінансового ризику досліджуваних підприємств за системою виводу 
Мамдані-Заде. На основі застосованої моделі виконано відповідні  розрахунки та висвітлено 
отримані висновки. Запропоновані заходи щодо зниження ризику діяльності досліджуваних 
ремонтних підприємств. 
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1.12. ПОТЕНЦІАЛ ПІДГОТОВКИ, ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 

Калюжна Н.Г. 
доктор економічних наук, доцент 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
 
Стратегічною основою формування загального потенціалу підприємства є потенціал 

системи управління. Основне управлінське завдання потенціалу системи управління 
підприємством полягає в забезпеченні можливості управління процесами інтеграції різних 
видів і рівнів потенціалів в систему з метою забезпечення функціонування і розвитку 
підприємства. Пріоритетна роль потенціалу системи управління в реалізації сукупності 
можливостей підприємства зумовлює необхідність розроблення підходу до його кількісного 
оцінювання, який базуватиметься на визначенні стану окремих складових елементів 
загального потенціалу системи управління підприємством. 

Відповідно до результатів досліджень автора відносно встановлення загальнонаукової 
та філософської сутності поняття «потенціал» [6, с. 106-120], під потенціалом системи 
управління підприємством пропонується розуміти можливості ефективного управління 
процесами функціонування і розвитку підприємства, забезпечені управлінськими ресурсами і 
зумовлені здатностями індивідуального і соціально-психологічного характеру 
управлінського персоналу.  

Незважаючи на очевидну залежність потенціалу управління як від об’єктивних 
чинників (забезпеченість управлінськими ресурсами), так й від суб’єктивних (здатності 
індивідуального й соціально-психологічного характеру персоналу управління), в працях 
науковців практично не реалізований підхід, згідно з яким потенціал розглядався б як 
сукупність суб’єктивної та об’єктивної складової процесів управління. Як потенціалоутворюючі 
елементи переважно розглядаються суб’єктивні характеристики управлінської діяльності, 
зокрема компетенції керівників [1], кадровий потенціал [8],  імідж керівника [9] та ін. У 
цьому контексті в роботі [5] ґрунтовно зазначається, що визначення управлінського 
потенціалу слід починати з управлінського ресурсу, який, виходячи із місця та ролі системи 
управління, суттєво впливає, забезпечує й створює умови для формування інших видів 
ресурсів, їхньої оптимальної структури та ефективного поєднання у  виробничо-комерційних 
процесах промислових підприємств. Тому управлінський потенціал має розглядатися з 
урахуванням усіх ресурсів системи управління, рівня їхніх якості та розвитку. 

На наш погляд, з метою підвищення якості дослідження потенціалу системи 
управління підприємством, доцільним є  виділення в структурі потенціалу системи 
управління певних блоків, у які пропонується об'єднати споріднені або взаємозалежні 
елементи однакової природи, а саме: 

А) Інформаційно-технічний блок (об'єктивна складова) – визначає інформаційну і 
технічну забезпеченість системи управління підприємством. 

Б) Структурно-функціональний блок (об'єктивна складова) – характеризує 
раціональність організаційної структури системи управління підприємством і прийнятого 
функціонального розподілу управлінської праці. 

В) Блок управлінського персоналу (суб'єктивна складова) – характеризує ефективність 
діяльності суб'єктів управління, тобто працівників усіх рівнів управління, які задіяні в 
процесі підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень. 

Г) Блок підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень (комбінована 
складова) – визначає ефективність здійснення взаємозалежних управлінських процесів, 
спрямованих на підготовку, прийняття і реалізацію управлінських рішень на підприємстві. 

Підкреслимо, що основним критерієм для визначення доцільності об'єднання 
елементів потенціалу системи управління підприємством у блоки є їхня належність до 
суб’єктивних, об’єктивних або ж комбінованих складових потенціалу, адже підхід до 
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оцінювання ефективності того або іншого елементу в першу чергу визначається його 
сутністю (природою). Так, оцінювання персоналу як суб’єктивної складової потенціалу 
здійснюється переважно із застосуванням якісних параметрів (стиль керівництва, ставлення 
до змін, перспективність мислення,  бачення чинників успіху, знання й навички кадрів 
управління та ін.), тоді як доцільність розподілу функцій у системі управління може бути 
оцінена з використанням кількісних показників (рівень спеціалізації, кооперації, 
децентралізації й централізації виконання функцій; кількість рівнів управління; рівень 
дублювання функцій, витрати на виконання функцій та ін.). 

Пояснимо трактування блоку підготовки, прийняття та реалізації управлінських 
рішень як комбінованої складової потенціалу системи управління підприємством. 
Управлінські процеси на підприємстві реалізуються управлінським персоналом, який, 
застосовуючи певні методи та у відповідності з технологією управління, приймає 
управлінські рішення, спрямовані на досягнення цілей та завдань підприємства. Наявність 
суб’єктивної складової управління зумовлена ключовим значенням суб’єктивних чинників 
при розробці та прийняті рішення, оскільки згідно з визначенням управлінське рішення є 
вольовим актом суб’єкта управління, в якому не останню роль відіграють індивідуальні 
вподобання, досвід, інтуїція та знання особи, що приймає рішення. Об’єктивна складова у 
блоці зумовлена необхідністю дотримання раціональної технології управління та 
використання в процесі підготовки, прийняття та реалізації рішення сукупності методів 
управління (передусім кількісних), що значно підвищує обґрунтованість рішення, що 
приймається. Тож, блок підготовки, прийняття і реалізації управлінських рішень як 
комбінована складова потенціалу системи управління підприємством має подвійну природу, 
оскільки його потенціал в рівному ступені залежить як від суб’єктивних характеристик 
управлінського персоналу, який приймає ці рішення, так і від об’єктивних характеристик 
процесу управління, що зумовлюють їхню діяльність. 

Таблиця 1 
Елементи потенціалу блоку підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень 

системи управління підприємством [2, 4] 
Елемент Сутність елементу Параметри оцінювання елементу 

Методи 
управління 

Сукупність способів і 
прийомів управлінського 
впливу, що забезпечують 
досягнення цілей і 
вирішення завдань 
підприємства 

Питома вага організаційно-адміністративних, економічних, 
соціально-психологічних та кількісних  методів управління; 
забезпеченість нормативними, методичними й іншими 
документами; рівень обліку й контролю виконання розв'язків; 
рівень якості використовуваних методів управління; рівень 
мотивації праці; рівень творчої активності членів трудового 
колективу; рівень організації діловодства та ін.  

Технологія 
управління 

Сукупність 
взаємозалежних 
управлінських процесів, 
спрямованих на 
підготовку, прийняття та 
реалізацію управлінських 
рішень 

Склад і структура управлінських процесів, процедур і операцій; 
тривалість управлінського циклу; питома вага управлінських 
операцій рутинного й творчого характеру; повторюваність і 
тривалість процесів, процедур і операцій; рівень типових 
технологічних процесів управління; рівень регламентації 
процесів управління; ритмічність виконання процесів 
управління; якість виконання процесів управління; витрати на 
виконання процесів, процедур і операцій управління та ін.  

Управлінські 
рішення 

Вольовий акт суб’єкта 
управління, результат, 
кінцевий продукт 
управлінської діяльності, 
спрямований на 
досягнення цілей і завдань 
підприємства 

Склад, структура і якість рішень; повнота й обґрунтованість 
рішень; своєчасність рішень; рівень виконання рішень; рівень 
регламентації рішень; повторюваність рішень; кількість 
прийнятих рішень; оперативність рішень; витрати на прийняття 
й виконання рішень та ін.  

 
 

Очевидно, що визначення стану потенціалу системи управління підприємством може 
бути здійснене через оцінювання стану його складових у вигляді блоків елементів 
спорідненої природи. Передумовою оцінювання потенціалу підготовки, прийняття та 
реалізації управлінських рішень як комбінованої складової потенціалу системи управління 
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підприємством може послугувати встановлення елементів, що формують потенціал цього 
блоку, та параметрів їхнього оцінювання (табл. 1). 

Наприклад, методи організації управління як сукупність способів і прийомів 
управління, що забезпечують досягнення цілей підприємства, визначаються як 
забезпеченістю нормативними, методичними й іншими документами (ресурсна 
забезпеченість, тобто об’єктивна складова управління, є визначальною при застосуванні 
економічних та кількісних методів управління), так і здатністю управлінців впливати на стан 
і настрій підлеглих, забезпечувати комфортний психологічний клімат в колективі 
(індивідуальні здатності керівництва, тобто суб’єктивна складова управління, що має велике 
значення при застосуванні соціально-психологічних та організаційно-адміністративних 
методів). Аналогічно технологія управління складається з процесів, в межах яких 
керівниками й фахівцями різного профілю виконуються по суті різні управлінські операції й 
процедури – як інформаційні та обчислювальні (об’єктивна характеристика), так й 
організаційні та логіко-розумові (суб’єктивна характеристика). Нарешті, управлінські 
рішення згідно з визначенням являють собою результат управлінської діяльності, який у 
рівному ступені визначається як індивідуальними (суб’єктивними) здатностями особи, що 
приймає рішення, так й ступенем обґрунтованості цих рішень, що залежить від об’єктивних 
характеристик управлінського процесу (рівня забезпеченості технічними засобами 
управління, якості інформаційного забезпечення та ін.). 

Для визначення потенціалу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень 
як блоку загального потенціалу системи управління підприємством доцільно вдатися до  
використання методів експертного оцінювання. Для оцінки стану кожної з пропонованих 
характеристик процесу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень, за 
аналогією з оцінкою управлінського персоналу, може бути застосована морфологічна 
матриця (табл. 2), у якій стовпцями є встановлені характеристики процесу підготовки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень (УР), а строками –  можливі значення цих 
характеристик.  

 
 

Відповідні показники оцінки потенціалу блоку підготовки, прийняття та реалізації УР 
розраховуються за формулою 

N

UR
K

N

i
ij

j


 1

1 ,      (1) 
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  де K1j – середньозважений показник, що оцінює стан j-ї характеристики процесу 
підготовки, прийняття та реалізації УР  (індекс визначається місцем показника у системі 
показників оцінювання потенціалу блоку підготовки, прийняття та реалізації УР), j = 1, .., 5; 

N – кількість експертів, залучених до оцінювання потенціалу блоку підготовки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень;  

ijUR  – оцінка i-м експертом стану j-ї характеристики підготовки, прийняття та 

реалізації УР, 1001  ijUR . 

Сформована система показників оцінювання потенціалу підготовки, прийняття та 
реалізації управлінських рішень як складової потенціалу системи управління підприємством 
наведена  в табл. 3. Розроблена система показників дозволить надати кількісну оцінку 
потенціалу системи управління підприємством за блоком підготовки, прийняття та реалізації 
управлінських рішень, та буде підґрунтям для розв’язання завдання оцінювання загального 
потенціалу системи управління підприємством з метою його подальшого розвитку. 

Нагадаємо, що блок підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень 
розглядається як комбінована складова потенціалу системи управління підприємством. 
Тобто, потенціал цього блоку визначається як суб’єктивними, так й об’єктивними 
характеристиками управлінських процесів. За таких умов одним із ключових напрямів 
завдань розвитку потенціалу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень 
можна вважати розробку заходів щодо зменшення впливу суб’єктивної складової управління 
на кінцевий результат функціонування системи управління підприємством. Визначимо 
основні напрями розвитку потенціалу підготовки, прийняття та реалізації управлінських 
рішень системи управління підприємством у цьому контексті. 

 
 

Розвиток потенціалу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень 
системи управління підприємством є можливим, зокрема, за умови підвищення рівня 
координації процесів підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень (ППРУР) та 
підвищення рівня контролю за процесами ППРУР у системі управління підприємством. Дані 
характеристики описується показниками К11 та К13. 

Очевидною передумовою підвищення  рівня координації та контролю процесів  
підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень є вдосконалення механізмів 
зворотного зв’язку в системах управління досліджуваних підприємств. Це стає можливим у 
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разі дотримання загальнихпринципів оцінювання ефективності управлінських рішень, до 
яких слід віднести [3, 7, 10]: системність, комплексність, динамічність, цілеспрямованість, 
об’єктивність, компетентність, дієвість і конкретність, невизначеність, своєчасність 
прийняття, прогнозованість, децентралізація та модульність. Також важливим для 
підвищення ефективності механізмів зворотного зв’язку у системі управління підприємством 
є врахування впливу інформаційного чинника, який проявляється через організацію 
циркуляції інформації у системі управління, що може призвести до невідповідності якісних і 
кількісних характеристик інформації в процесі прийняття рішень. 

Також перехід на новий рівень розвитку потенціалу підготовки, прийняття та 
реалізації управлінських рішень системи управління підприємством стає можливим за умови 
підвищення рівня централізації влади в процесі ППРУР (відповідна характеристика 
описується показником К15). Підвищення значення цього показника відбудеться у разі 
підвищення ступеня концентрації управлінських функцій в апараті управління підприємства, 
що передбачає необхідність урахування впливу системних чинників. Вплив системних 
чинників визначається основними положеннями теорії систем: як окремі елементи, об'єднані 
в систему, надають їй нові якості, так і система чинників впливає на функціонування системи 
управління підприємством, привносить нові характеристики в ефективність рішень, що 
приймаються. Зокрема, доцільність підвищення ступеня концентрації управлінських функцій 
в апараті управління підприємства потребує врахування впливу такого системного чинника, 
як чинник відповідності керуючої системи керованій й відповідності цілям підприємства. 
Наявність цього чинника є наслідком виконання вимог закону гармонії й необхідного 
розмаїття в системі управління підприємством. 

Нарешті, передумовою переходу на новий рівень розвитку потенціалу підготовки, 
прийняття та реалізації управлінських рішень системи управління підприємством є 
підвищення рівня контролю за процесами ППРУР (показник К13) та підвищення рівня 
залучення працівників до процесів ППРУР (показник К14). Підвищення значення показника 
К14 стає можливим за умови врахування впливу людського чинника, до складових якого 
можна віднести професійну, духову та соціально-психологічну компоненти. Залучення до 
процесів ППРУР працівників із урахуванням їхніх індивідуально-особистісних 
характеристик сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості управлінських рішень, що 
приймаються. 

Пропозиції щодо розвитку потенціалу підготовки, прийняття та реалізації 
управлінських рішень системи управління підприємством систематизовано в табл. 4. 

Таблиця 4 
Пропозиції щодо розвитку потенціалу підготовки, прийняття та реалізації 

управлінських рішень системи управління підприємством 
Показники Напрями забезпечення Шляхи забезпечення 

Рівень координації 
ППРУР (К11)  

Рівень контролю за 
процесами ППРУР (К13) 

Удосконалення 
механізмів зворотного 
зв’язку в системі 
управління 
підприємством 

Врахування впливу 
інформаційного чиннику, що 
проявляється через організацію 
циркуляції інформації у системі 
управління підприємством 

Рівень залучення 
працівників до процесів 
ППРУР (К14) 

Збільшення відносної 
частки управлінських 
рішень, прийнятих за 
ініціативою працівників 
підприємства 

Врахування впливу людського 
чиннику шляхом залучення до 
процесів ППРУР працівників із 
урахуванням їх індивідуально-
особистісних характеристик 
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Рівень централізації 
влади в процесі ППРУР 
(К15) 

Підвищення ступеня 
концентрації 
управлінських функцій в 
апараті управління 
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Врахування впливу системних 
чинників, зокрема чинника 
відповідності керуючої системи 
та керованій системі та цілям 
підприємств 

 

Розглянуті питання наочно показують складність і багатогранність питання 
оцінювання ефективності процесу підготовки, прийняття та реалізації управлінських 



 89

рішень як складової системи управління, що визначається як об’єктивними, так й 
суб’єктивними чинниками. Врахування визначених аспектів оцінювання ефективності 
управлінського рішення сприятиме мінімізації впливу суб’єктивних чинників, зумовлених 
визначальною роллю в цьому процесі людського чинника, та забезпечить розробку та 
прийняття  економічно обґрунтованих управлінських рішень. Забезпечення ж високого 
рівня аргументованості рішень, що виробляються в системі управління підприємством, 
може розглядатися як одна з очевидних передумов розвитку її потенціалу.  
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1.13. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Левошко Н.В. 
ст. преподаватель кафедры экономики предприятия и управления персоналом 
Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка 

 

Вопросы прогнозирования различных показателей деятельности предприятий с 
применением экономико-математического моделирования рассмотрены в отечественной и 
зарубежной литературе достаточно подробно. Однако, применение разработанных методов 
для исследования конкретных прикладных проблем, возникающих в каждом конкретном 
случае и имеющих важное значение для предприятия, представляется очень перспективным. 

С этой точки зрения применение известных методов экономико-математического 
моделирования для прогнозирования интеллектуально-инновационной деятельности 
предприятия с целью разработки механизма управления процессом может быть весьма 
актуальным.  

В целях выяснения возможности широкого применения использования 
математических моделей для управления интеллектуально-инновационной деятельностью 
необходимо выполнить апробацию моделей на конкретном фактическом материале 
производственной деятельности выбранных для исследования предприятий. Этой теме 
посвящено достаточное количество исследований отечественных и зарубежных ученых Этой 
теме посвящено достаточное количество исследований отечественных и зарубежных ученых  
В.С. Богдан [1], А.В. Кендюхов [5], И.В. Левина[6], А.А.Чухно [9], Бутник – Сиверский [2] 
В.П. Багов, Е.М.Селезнев и В.С.Ступаков [3], Л. Эдвинссон, М.Мэлоуна [10], Э.Брукинг [4]. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_ep/2009_4/files/EC409_16.pdf�


 90

Однако, все эти исследования посвящены чисто теоретическому рассмотрению проблемы на 
уровне философски - экономического ее толкования. 

Так Богдан В.С. [1], изучил сущность и основы интеллектуального капитала. 
Кендюхов А.В. [5] разработал концепцию организационно – экономического механизма 
управления интеллектуальным капиталом предприятия. Цвирко И. [8] обосновал влияние 
интеллектуального капитала на политику предприятия. Левина И.В. [6] рассмотрела 
интеллектуальные факторы воспроизводства интеллектуального капитала, а также 
интеллектуальный капитал и его значение в контексте современного экономического 
развития.  

В подавляющем большинстве этих работ рассматривается вопрос управления 
интеллектуальным капиталом и его влияние на стоимость предприятия. Однако, следует 
иметь в виду, что интеллектуальный капитал предприятия может формироваться и 
развиваться при условии, когда предприятие обладает достаточным интеллектуальным 
потенциалом. К сожалению этому вопросу как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе уделяется не достаточно внимания. В то же время известно, что для создания и 
использования интеллектуального потенциала, предприятие должно нести определенные 
затраты – инновационные вложения, которые необходимы в управлении.  

Целью работы является разработка научно-обоснованной системы использования 
экономико-математических моделей как механизма управления интеллектуально-
инновационной деятельностью предприятия. 

Для решения поставленной задачи использованы фактические материалы 
статистической и оперативной отчетности восьми строительных организаций Полтавской 
области за десять лет их устойчивой работы.  

Определены и обоснованы критерий оценки интеллектуально-инновационной 
деятельности предприятия и натуральные показатели, которые его формулируют. Выполнена 
проверка соответствия исходных данных требованиям экономико-математического 
моделирования, что позволило перейти непосредственно к разработке моделей 
интеллектуально-инновационной деятельности предприятий.  

Расчет экономико-математических моделей взаимозависимости натуральных 
показателей интеллектуального потенциала и объема инновационных вложений, выбранного 
в качестве критерия интеллектуальной деятельности организации [7], выполнен по трем 
группам натуральных показателей интеллектуального потенциала – структурным, 
маркетинговым и кадровым показателем.  

Для группы показателей структурного интеллектуального потенциала получена 
следующая модель:  

86,954,0
1

 ИПu СV  ,                                                             (1)  

где 
1uV  - объем инновационных вложений в реализацию показателей структурного 

интеллектуального потенциала; 

4321 ИПИПИПИПИН ССССС   - интегральный показатель структурного интеллектуального 

потенциала,  
где ИНС  - интегральный показатель структурного интеллектуального потенциала; 

1ИПС  - количество изобретений, внедренных на предприятии в течение года; 

2ИПС  - количество рационализаторских предложений, внедренных в течение года; 

3ИПС  - количество полученных в течение года патентов на изобретения;  

4ИПС  - количество новых технических решений, в текущем году.  

Эти показатели интеллектуального потенциала явились главными для 
рассматриваемой группы предприятий.  
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Получить модель с использованием всех приведенных показателей структурного 
интеллектуального потенциала не удалось поскольку для данной группы предприятий между 
ними существует мультиколлениарность.  

Коэффициент детерминации для этой модели 775,02 R , индекс корреляции 88,0R , 

фактическое значение критерия Фишера 1,269F , табличное - .96,3F  Поскольку 

фактическое значение критерия Фишера больше табличного, разработанная модель является 
адекватной реальным данным.  
 При исследовании взаимосвязи показателей маркетингового интеллектуального 
потенциала и объема инновационных вложений в эту группу показателей получена 
следующая математическая модель: 

                      65,2501,094,0
432
 ПМПМu ММV  ,                                      (2) 

где 
2uV − объем инновационных вложений в маркетинговый интеллектуальный потенциал; 

   
3ПММ − количество рекламных компаний, проведенных в течение года; 

4ПММ
 
− количество отечественных партнеров по бизнесу. 

Коэффициент детерминации для этой модели равен 566,02R , индекс 752,0R , 

фактическое значение критерия Фишера 26,50F ,табличное − 12,3F . Следовательно, 

эта модель также является адекватной реальным данным.  
И, наконец, математическая модель по показателям кадрового интеллектуального 

потенциала имеет вид: 
Эта модель имеет следующий вид: 

87,292,1655,2
323
 КПКПu ККV ,                                           (3) 

где 
3uV  объем инновационных вложений в кадровый интеллектуальный потенциал; 

       
2КПК количество специалистов высшей квалификации (кандидаты и доктора 

технических и экономических наук) в организации; 
 

3КПК −количество дипломированных специалистов с высшим образованием. 

Модель является адекватной реальным данным, поскольку коэффициент 

детерминации 48,02 R , индекс корреляции 69,0R , расчетный критерий Фишера 

6,35F , а табличные его значение 11,3F , что меньше рассчитанного.  

 К сожалению, следует отметить, что ряд натуральных показателей интеллектуального 
потенциала, перечисленных в [7] не вошел в рассчитанные математические модели по той 
причине, что некоторые из них находятся в корреляционной связи между собой, другие не 
выявили достаточную степень влияния на объем инновационных вложений для данной 
группы предприятий.  
 Однако, дальнейшие исследования, а также внедрение их результатов в производство 
показали, что разработанные модели являются вполне достаточными, чтобы решить 
проблему разработки механизма совершенствования интеллектуально – инновационной 
деятельности для выбранной группы предприятий.  

Прогнозирование интеллектуально-инновационной деятельности предприятия 
выполняется на основании показателей, вошедших в модели (1), (2), (3).  

В соответствии с имеющимся набором показателей, исходными данными и 
рассчитанными экономико-математическими моделями интеллектуально -инновационной 
деятельности предприятий строятся статистические модели динамики коэффициентов 
регрессии каждой модели по данным каждого года, взятого для анализа. Эти модели 
представлены в табл. 1. По данным таблицы выполнен анализ изменения коэффициентов 
регрессии во времени. Таким образом, имея математические модели прогноза коэффициента 
регрессии, появляется возможность выполнить прогноз многофакторных моделей 



 92

интеллектуально-инновационной деятельности предприятий на последующие годы. Такой 
прогноз представлен в табл. 2.  

Таблица 1 
Математические модели прогноза коэффициентов регрессии для разработанных 

экономико-математических моделей интеллектуально-инновационной деятельности 
предприятий 

Данные для разработки, 
экономико-

математической модели 

Экономико-математическая модель 
 

Математические модели 
прогноза коэффициентов 

регрессии 
R2 F 

Данные по структурному 
интеллектуальному 
потенциалу 

86,954,0
41
 ИПu СV  

 1,03,1

066,1073,0




tв

ta

t

t  
74,0

66,0

 
5,28

7,23
 

Данные по 
маркетинговому 
интеллектуальному 
потенциалу 65,25

01,094,0
432



 МПМПu ММV
 

51,015,001,0

25,104,0

25,18875,0

2

4

3

0






tta

ta

tа

t

t

t

 
78,0

71,0

56,0

 

2,31

7,26

8,19
 

Данные по кадровому 
интеллектуальному 
потенциалу 

87,24192,0655,2
323
 ТДТДu ККV  

 
144,0056,0

22,427,0

13,1767,2

3

2





ta

ta

tа

t

t

ot

 

56,0

63,0

74,0

 
4,18

8,21

6,28
 

 
Представленные в табл. 2, математические модели дают основание полагать, что эти 

модели могут быть использованы для управления интеллектуально - инновационной 
деятельностью предприятия не только в текущем году, но и на ближайшую и даже на более 
отдаленную перспективу. С этой целью необходимо лишь воспользоваться уравнениями 
регрессии, представленными в табл. 1. Такая постановка вопроса приведет к необходимости 
решения следующей задачи: разработке системы управления интеллектуально – 
инновационной деятельностью предприятия.  

Разработанные модели, а также модели прогноза их релаксации с течением времени 
позволяют предвидеть изменение во времени не только значений показателей, которые 
определяют интеллектуальный потенциал предприятия, но и систему их взаимодействия с 
определяющим их показателем – объемом инновационных вложений.  

Таблица 2 
Прогноз моделей интеллектуально-инновационной деятельности предприятий на 2013-2018 гг. 

Вид 
модели 

Годы 
Экономико-математическая модель взаимосвязи объема 
инновационных вложений и натуральных показателей 

интеллектуального потенциала предприятия 
R F 

2013 86,954,0
13

 ИНu СV  0,85 25,6 

2014 2,14263,0
14

 ИНu CV  0,88 21,3 

2015 5,1519,0
15

 ИНu СV  0,91 28,4 

2016 8,16117,0
16

 ИНu СV  0,93 31,5 

2017 1,18044,0
17

 ИНu СV  0,81 22,4 

Модель, рассчитанная 
по показателям 
структурного 
интеллектуального 
потенциала 

2018 4,19029,0
18

 ИНu СV  0,92 26,7 

2013 65,2501,094,0
4313
 ПМПМu ММV  0,86 23,7 

2014 85,2707,081,0
4314
 ПМПМu ММV  0,83 21,8 

2015 75,2815,077,0
4315
 ПМПМ ММV

u
 0,78 20,3 

2016 62,2925,073,0
4316
 ПМПМи ММV     0,81    22,6 

2017 5,3037,069,0
4317
 ПМПМu ММV  0,77 19,8 

Модель, рассчитанная по 
показателям 
маркетингового 
интеллектуального 
потенциала 

2018 38,3151,065,0
4318
 ПМПМu ММV  0,69 16,5 
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2013 87,2492,1655,2
3213
 ТДТДu ККV  0,87 24,7 

2014 5,4606,219,7
3214
 ТДТДu ККV  0,77 21,5 

2015 17,491,246,7
3215
 ТДТДu ККV  0,75 20,14 

2016 8,512,273,7
3216
 ТДТДu ККV  0,71 19,7 

2017 51,5422,20,8
3217
 ТДТДu ККV  0,68 16,4 

Модель, рассчитанная по 
показателям кадрового 
интеллектуального 
потенциала 

2018 18,5728,227,8
3218
 ТДТДu ККV  0,83 21,8 

 

Поставленная задача может быть разрешена путем создания и реализации на практике 
блок-схемы методики управления интеллектуально-инновационной деятельностью 
предприятия при разработке и внедренным организационно-экономических мероприятий по 
реализации системы управления процессом, представленной на рис. 1. 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Блок-схема методики управления интеллектуально-инновационной деятельностью предприятия 

при разработки и внедрении организационно-экономических мероприятий (разработано автором) 

Анализ состояния деятельности организации в базисном году 

1. Определение фактической вылечены 
объема инновационных вложений для 
каждой группы показателей 

2.Определение фактических значений 
натуральных показателей интеллектуального 
потенциала входящих в модель (1),(2),(3) 

3.Выявление направления изменения показателей, влияющих на объем инновационных вложений по моделям 
табл. 1.

4.Предварительная оценка возможностей организации по совершенствованию характеристик основных 
показателей

5.Выявление наиболее значимых показателей с помощью многофакторных моделей 

6.Составление перечня мероприятий, способствующих изменению величин основных показателей в нужном 
направлении

7.Определение средних значений параметров моделей для базисного и планового года по уравнениям прогноза 
табл. 2.

8.Определение планируемых величин значения каждого показателя 

9.Определение объема внедрения каждого мероприятия, обеспечивающего изменения характеристик каждого 
показателя на планируемую величину

10.Расчет необходимого объема инновационных вложений для внедрения мероприятий при оперативном и 
долгосрочном планировании с помощью моделей табл. 2.

11.Расчет экономической эффективности внедрения разработанных организационно-экономических 
мероприятий
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Выполненные исследования позволили сформулировать основные выводы по 
результатам работы. 

1. Рассчитаны математические модели взаимосвязи объема инновационных вложений и 
натуральных показателей интеллектуального потенциала для каждой группы см. 
модели (1),(2),(3) которые являются адекватными фактическими данными 
предприятий и могут быть использованы для определения необходимых объемов 
инновационных вложений с целью эффективного управления интеллектуально-
инновационной деятельностью предприятий. 

2. Разработаны математические модели пролонгирования моделей (1), (2), (3) на 
последующие годы с целью достоверности их использования для задач управления 
интеллектуально-инновационной деятельностью в последующие годы (см. таблицы 
1,2).  

3. Разработка блок-схемы механизма управления интеллектуально-инновационной 
деятельностью предприятия и внедрения организационно-экономических 
мероприятий, которая позволяет последовательно решать поставленные вопросы по 
внедрению мероприятий в производство и определению экономической 
эффективности их внедрения (см. рис. 1).  

4. Рассчитана экономико-математическая модель зависимости производительности 
труда от объемов инновационных вложений, которая может быть использована для 
анализа эффективности разработанных организационно-экономических мероприятий.  
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1.14. УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ 
КРИЗИ НА ОСНОВІ ДАНИХ АКТУАРНОГО ОБЛІКУ ТА 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах нестабільної економіки, 
задля подолання перепон що склалися, на шляху до поступового віднайдення резервів 
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підвищення ефективності управління бізнес-системами, на перший план виходить пошук 
раціональної теоретико-методологічної основи організації та управління господарюючими 
суб’єктами. Відповідно базис управління, в силу недостатності фінансових ресурсів для 
стабільного здійснення господарської діяльності, повинен формуватись на дієвій системі 
бухгалтерського обліку та контролю. Оскільки традиційна облікова парадигма в епоху ХХІ 
століття переживає актуарну стадію, то в силу таких тенденцій якісну та раціональну основу 
організаційних аспектів управління слід будувати опираючись на вихідні інформаційні 
потоки актуарного бухгалтерського обліку та сформованій на його основі ієрархічній системі 
внутрішньогосподарського контролю, що в кінцевому вигляді сприятиме реалізації 
принципу системності розвитку, навіть за умов фінансової нестабільності. На даному 
принципі, у своїх дослідженнях, неодноразово наголошував В. П. Савчук [1], адже відмічав, 
що основною умовою будь-якої успішної роботи виступає системність, яка в умовах кризи, 
стає критично-необхідним атрибутом управління бізнесом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретико-методологічних 
аспектів управління господарюючим суб’єктом та його фінансовими ресурсами в умовах 
кризи піднімалися у наукових працях С.Д. Бушуєва [2], Л.А. Євчук [3], С. А. Мушникова [4], 
В.В. Руденко [5], В.П. Савчука [1], Р.Ф. Ярошенко [2], Т.О. Ярошенко [2] та інших. 
Відповідно розкриття теоретичних основ актуарного бухгалтерського обліку зустрічається в 
роботах таких зарубіжних науковців, як В. Б. Івашкевича [6], М. І. Кутера [7], С. Г. Пенмана 
[8], Ж. Рішара [9], А. І. Шигаєва [6] та інших. Щодо ділянки внутрішнього контролю, то тут 
ґрунтовні напрацювання присутні в роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як 
В.Ю. Ковалевська, П.Є. Матковський, О.М. Панченко, Г.О. Партин, Д.І. Шеленко [10; 11] та 
інших. Проте напрацювання, які були б присвячені безпосередньо побудові системи 
управління суб’єктом господарювання в умовах кризи, на основі даних актуарного 
бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю, взагалі відсутні на 
вітчизняній обліковій ниві, що і викликало необхідність у проведенні подальших досліджень 
саме з даної проблематики.   

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Досягнення бажаного 
рівня ефективності діяльності суб’єктів господарювання, за умов фінансової та економічної 
нестабільності в країні, можна забезпечити за рахунок побудови раціональної системи 
управління. Проте, в силу турболетного зовнішнього оточення, дієву систему управління 
слід будувати на основі даних актуарного бухгалтерського, що за своїм змістовим 
наповненням спрямований на перспективний потенціал розвитку бізнесу, за умов його 
продажу як цілісного майнового комплексу або в силу необхідності залучення інвестиційних 
вкладень. Цілком зрозумілою виступає потреба у сформованій на основі інформаційного 
наповнення актуарного обліку відповідної системи внутрішнього контролю на базі 
раціональних зв’язків між підконтрольними об’єктами. Всі ці обставини обумовлюють 
необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямі в силу динамічних змін на 
ринку та прояву кризових явищ в економіці. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в теоретичному і практичному 
обґрунтуванні положень, а також розробці рекомендацій щодо побудови раціональної 
системи управління суб’єктом господарювання на основі даних актуарного бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю за кризових умов у вітчизняній економічній системі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Криза, на думку В.П. Савчука стимулює 
консолідацію: знецінення активів призведе до того, що слабші господарюючі суб’єкти, 
взагалі не зможуть продовжувати функціонувати, а сильні – стануть ще сильнішими. 
Менеджери отримають практику управління в умовах нестабільної економічної системи 
держави. Відбудеться переоцінка системи ризиків, які останнім часом розглядаються досить 
формально [1]. 

С.А. Мушникова у своїх дослідженнях, теж звертається до проблем управління 
діяльністю суб’єктів господарювання в умовах кризи. А саме, відмічає, що фінансово-
економічні кризи, які протягом останніх десяти років спостерігаються на світовому і 
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внутрішньому ринках, негативно впливають на фінансово-господарську діяльність таких 
складних соціально-економічних систем, як підприємство, його потенціал та розвиток. На 
думку вченого, це потребує більшої уваги до системи управління діяльністю суб’єктів 
господарювання, з метою її  подальшого удосконалення. Відтак, інвестиційне забезпечення 
вкрай важливе для всіх підприємств [4, c. 24].  

Тобто постає нагальна необхідність у пошуку шляхів залучення додаткових 
капіталовкладень, задля покращення фінансово-економічного становища суб’єкта на ринку, 
що обумовлює потребу у формуванні його інвестиційної привабливості для залучення в 
майбутньому необхідного обсягу фінансових ресурсів. 

Л.А. Євчук особливу увагу приділив дослідженню окремих аспектів управління 
фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи, відповідно акцент здійснив на 
обґрунтуванні стратегічних підходів до посилення стійкості суб’єкта господарювання в 
умовах фінансової та економічної нестабільності через окремі аспекти управління його 
фінансовими ресурсами. Тому, на думку вченого, лише побудова ефективної системи 
нематеріальної мотивації працівників, створення управлінської команди, введення до її 
складу фінансового менеджера, стратегічна орієнтація на збільшення ринкової вартості 
підприємства, зосередження більшості уваги його керівника на маркетингу й продажах 
стануть тими важелями, що забезпечать розвиток і довгострокову стійкість підприємства, не 
зважаючи на скрутні часи [3]. 

Серед вище перелічених рушійних важелів покращення фінансово-економічної 
стабільності діяльності суб’єкта господарювання, варто виділити стратегічну орієнтацію на 
збільшення ринкової вартості підприємства. Оскільки саме дана категорія знаходить реальне 
відображення в інформаційній системі актуарного бухгалтерського обліку.  

Зокрема, Ж. Рішар характеризуючи даний тип обліку, ототожнює його із системою, 
що застосовує метод подвійного запису та представляє інформацію про зміну ринкової 
вартості підприємства, базуючись при цьому на майбутніх дисконтованих грошових потоках 
[9, с.90] 

Актуарний облік спрямований на формування іміджу ринкової привабливості 
підприємства, окрім того, це не повернення до статичного обліку  і не оцінка окремих 
об’єктів з метою покриття боргових зобов’язань. Це розрахунок вартості майна підприємства 
за умов його продажу або придбання як цілісного майнового комплексу, засіб для залучення 
нових власників [12]. 

На думку зарубіжних вчених В.Б. Івашкевича, А.І. Шигаєва виокремлення актуарного 
обліку в якості нового типу обліку та сучасної стадії розвитку бухгалтерського обліку 
виступає досить обґрунтованим й необхідним. Актуарний облік формує важливий вектор 
розвитку теорії і методології традиційного бухгалтерського обліку та дозволяє привести 
традиційні системи обліково-аналітичного забезпечення управління у відповідності з новими 
вимогами сучасної економічної системи в  умовах нестабільності [6, с. 66]. 

С.Д. Бушуєв, Р.Ф. Ярошенко, Т.О. Ярошенко в ході дослідження матричної технології 
управління проектно-орієнтованою діяльністю господарюючих суб’єктів в умовах кризи, 
звертають увагу на турбулентність оточення в якому вони функціонують. Зокрема науковці в 
якості елементів матриці виокремлюють бізнес лінії діяльності установи та компоненти 
організаційної компетентності в управлінні розвитком. Під турболентністю оточення, 
вищезазначені науковці, розуміють циклічність характеру розвитку, керованості, мотивації, 
економії часу, соціального партнерства та багатьох інших чинників. Саме вона свідчить про 
небезпеку кризи при будь-якому, навіть найуспішнішому управлінні [2, c. 3].  

Вагомої уваги потребують пропозиції С.А. Мушникова щодо впровадження системи 
економічної безпеки в умовах функціонування підприємства за кризових економічних 
тенденцій. Серед функцій механізму управління фінансовою безпекою вчений виокремлює: 
планування (програмування і прогнозування), організацію і регулювання, стимулювання і 
контроль. Відповідно внутрішньогосподарський  контроль за ходом реалізації запланованих 
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заходів необхідний з ціллю забезпечення достатнього рівня фінансової безпеки підприємства 
[4, с. 27]. 

Систему внутрішнього контролю в умовах нестабільної економіки слід будувати на 
основі інформаційного підґрунтя актуарного бухгалтерського обліку, оскільки саме змістове 
наповнення останнього сприятиме попередженню проявів небажаних негативних змін 
заздалегідь, формуючи при цьому фінансову безпеку для господарюючого суб’єкта в умовах 
турбулентного зовнішнього оточення.  

Саме завдяки добре налагодженої організаційної системи підконтрольних процедур 
створюється сприятливі умови для прийняття обґрунтованих, дієвих управлінських рішень. 
Схиляючись до думки вітчизняних науковців слід зазначити, що внутрішньогосподарський 
контроль забезпечує керівництво вищих ланок управління необхідним та своєчасним 
інформаційним забезпеченням підконтрольних процедур, що в кінцевому вигляді забезпечує 
реалізацію, як тактичних так і стратегічних цілей досягнення бажаного рівня 
результативності бізнес-процесів [13]. 

С.Д. Бушуєв, Р.Ф. Ярошенко, Т.О. Ярошенко представляють проблематику проектно-
орієнтованого управління і в диференціації технологій управління та відносять до окремої 
групи проблем. Вона включає в загальному вигляді проблеми прогнозування криз і варіантів 
поведінки фінансової установи в кризовому стані, проблеми пошуку необхідної інформації і 
розробки управлінських рішень [2]. Тобто на перший план в епоху ХХІ століття виходить 
математичний інструментарій дієвих методів прогнозування, що базується на точних 
аналітичних розрахунках, з розширенням горизонту прогнозування до кількох часових 
періодів перспективи, при цьому базуючись та теорії ймовірності та фінансовій статистиці 
змін. 

Звичний інструментарій бухгалтерського обліку в актуарному доповнений 
використанням ймовірнісних методів прогнозування, що відомі із математичної статистики, 
та необхідні для складання актуарної звітності. Окрім того, він вимагає розробки та 
запровадження додаткових рахунків для такого обліку, та Інструкції щодо їх застосування, 
облікових регістрів, на зразок  Головної книги тощо [12]. 

Дослідження теоретичних основ змісту актуарного обліку свідчать, що це складна 
динамічна система, що базується на методах дескриптивного, простого, подвійного та 
потрійного записів та надає ґрунтовну інформацію про ринкову вартість підприємства у 
тривимірному просторі на базі застосування потрійної системи рахівництва. Необхідність 
його впровадження обумовлена євроінтеграційними процесами у вітчизняній економіці, 
потребою в залученні інвестицій у розвиток її секторів, що потребує його дієвого 
теоретично-методичного обґрунтування як на загальнонауковому так і на 
загальнодержавному рівнях з метою практичного впровадження у практику діяльності 
суб’єктів господарювання України [14].   

Застосування моделі потрійного запису, на думку Д. Добія, це важливий крок у 
розвитку теорії обчислення прибутку і виявлення різних сил, що впливають на результат 
обчислення. Застосування системи на практиці зустрічається з деякими складнощами, 
особливо пов’язаними з алгоритмами, що ідентифікують причини і значення змін динаміки. 
Однак спрощена версія системи могла б використовуватись для періодичного вимірювання 
економічних сил. Проте, це б вимагало збору додаткової інформації за межами системи 
бухгалтерського обліку. При застосуванні на практиці система не замінила б управління, але 
допомогла б виміряти результати зусиль і покращила б процес прийняття рішень [15, с. 215]. 

В.В. Руденко звернувся до теоретично-метологічних  аспектів управління 
фінансовими інвестиціями в умовах економічної кризи. Науковець притримується думки, що 
важливим етапом фінансового інвестування на підприємстві є розміщення (вкладення) 
капіталу в різноманітні види фінансових інструментів. Та умовно розміщення капіталу 
розподіляє на три категорії: стратегічне, динамічне, тактичне (кількісне, циклічне, 
комбіноване). Розмежування вкладення (розміщення) капіталу на стратегічне, динамічне й 
тактичне відображає ставлення окремих інвесторів в різноманітних ситуаціях при здійсненні 
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фінансових інвестицій підприємства. Так, стратегічне розміщення капіталу спрямоване на 
отримання максимальної доходності при забезпеченні мінімально можливого інвестиційного 
ризику; тактичне розміщення капіталу має на меті збільшення доходності за рахунок 
вкладення капіталу в ті види фінансових інструментів, які дають найбільшу дохідність в 
порівнянні з іншими; динамічне розміщення капіталу орієнтується, в основному, на 
досягнення контролю над інвестиційним ризиком [5]. 

В.П. Савчук відмічає, що в умовах кризи суб’єктам господарювання необхідний час 
для поступової перебудови своєї діяльності у відповідності до умов нестабільної економіки в 
якій вони функціонують: відмовитись від окремих видів діяльності, оптимізувати персонал 
тощо. Після такої перебудови у господарюючого суб’єкта з’явиться можливість 
функціонувати по новому та отримати бажаний позитивний результат діяльності, хоча, за 
часту в менших обсягах, але адекватний кризовим умовам. За таких умов більш важливим 
виступає показник операційного грошового потоку, а не прибутку, принаймні на початкових 
етапах кризи. В силу таких обставин  в якості раціонального інструменту управління може 
слугувати технологія ТСМ (Total Cash Management), що з англійської трактується, як 
Тотальне Управління Грошима. Сутність ТСМ знаходить прояв в практичній реалізації 
наступних двох принципіальних положень: всі аспекти діяльності суб’єкта господарювання 
повинні сприяти залученню наявних в розпорядженні або принципово доступних грошових 
коштів; кожен працівник підприємства може здійснити вплив на стан грошових ресурсів, 
застосовуючи щодня деякі прості правила [1]. 

Висновки з даного дослідження. В умовах сьогодення, для сучасного етапу 
функціонування суб’єктів господарювання, досить гостро постає питання щодо виживання в 
умовах нестабільної економіки. Тому на перший план виходять питання створення 
фінансової безпеки господарюючого суб’єкта та побудови дієвої системи управління, що 
оперуватиме інформацією про перспективний потенціал розвитку бізнесу задля залучення із 
зовні необхідного обсягу фінансових ресурсів або за умов продажу бізнесу, як цілісного 
майнового комплексу. В якості дієвого інструментарію управління пропонуємо 
застосовувати інформаційне наповнення актуарного бухгалтерського обліку, що відображає 
реальну картину приросту його економічної вартості, базуючись на дисконтованих грошових 
потоках. Окрім того, задля реалізації принципу системності на основі підконтрольних 
об’єктів актуарного бухгалтерського обліку слід формувати систему 
внутрішньогосподарського контролю, яку слід методологічно підлаштовувати під специфіку 
діяльності конкретного господарюючого суб’єкта.  
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1.15. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ 

РЕГІОНУ 
 

Момот Т. В., 
д.е.н., професор кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту 

Харьківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 
Овєчкіна О.А., 
к.е.н., доцент 

Абасс К. Джауд, 
здобувач кафедри економіки підприємств 

Технологічний інститут СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) 
 

У ринковій економіці, що характеризується високим рівнем конкуренції, а також 
нестабільністю та невизначеністю кон'юнктури, досягнення ефективного функціонування й 
стійкого розвитку суб’єктів господарювання різного рівня організації їх вимагає вирішення 
багатьох складних завдань. Найважливіше з них – створення й підвищення можливостей 
використання наявних ресурсів, формування здатності швидко адаптуватися до змін 
зовнішнього оточення, нарощувати та максимально повно використати ресурсний потенціал. 
Визначення ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання стає об'єктом дослідження 
багатьох галузей економічної науки і, відповідно пов’язане з розробкою певних 
дослідницьких підходів, викладених в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Так, у роботах Свободіна В.А. ресурсний потенціал розглядається як  сукупність 
ресурсів (земельних, трудових, матеріальних тощо), що є у розпорядженні суб’єктів 
господарювання й використання яких забезпечує можливість отримання максимального 
економічного ефекту, збільшення обсягів виробництва тощо [1, с. 28]. Аналогічної думки 
дотримується Клепіков Ю.Н., який у визначенні ресурсного потенціалу також підкреслює 
його кількісну оцінку [2]. Надалі дослідники прагнутимуть «відірватися» від кількісного 
підходу до визначення ресурсного потенціалу, трактуючи останній як сукупну величину 
реалізованих і нереалізованих можливостей використання ресурсів в процесі задоволення 
потреб суспільства, або схиляючись до трактування ресурсного потенціалу як до здатностей, 
властивостей, можливостей використання ресурсів [3, с. 22-23; 4, с. 7].  
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Враховуючи вищевикладене, метою даної роботи є впорядкування існуючих підходів 
до визначення ресурсного потенціалу територіально-виробничих комплексів (ТВК), або 
структур (ТВС) - економічних суб’єктів більшого ніж підприємства рівня складності. Для 
досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі: описати існуючі підходи 
до визначення сутності категорії «ресурсний потенціал»; обґрунтувати доцільність 
застосування структурно-рівневого й процесного підходів; надати поглиблену 
характеристику ресурсного потенціалу підприємств в межах ТВК. 

Узагальнюючи різні визначення сутності поняття «ресурсного потенціалу» можна 
дійти висновку, що, як і раніше, домінує кількісний підхід, за яким ресурсний потенціал 
асоціюється із сукупністю наявних видів ресурсів, пов'язаних між собою, виявленням 
резервів їх використання, досягненням певного економічного ефекту, перед усім, 
підвищенням результативності та ефективності виробництва.  

Наразі найбільш плідним виявляється комплексний підхід, за яким під ресурсним 
потенціалом розуміється сукупність (система) певним чином взаємопов’язаних і 
взаємодіючих ресурсів, сформованих і використовуваних для досягнення цілей суб’єктів 
господарювання. Таку думку підтримують Окольнишнікова І.Ю. та Шевров В.Ю., 
визначаючи ресурсний потенціал як систему ресурсів, взаємозв'язану сукупність 
матеріально-речових, енергетичних, інформаційних засобів, а також самих працівників, які 
використовують (або можуть використовувати) їх в процесі виробництва матеріальних благ і 
послуг [5], при цьому ресурсний потенціал трактується не як проста сума (сукупність) 
ресурсів, а їх система, в якій вони є взаємозамінними і взаємодоповнюваними в процесі 
виробництва, що створює умови варіації їх застосування (й відповідно виявлення резервів) 
для досягнення заданого кінцевого результату.  

До складу ресурсного потенціалу відносять не лише ресурси, призначені до 
споживання в даному періоді, але й їх страхові та інші запаси. Отже, ця категорія визначає як 
реальну, так і потенційну можливість споживання ресурсів в процесі суспільного 
виробництва, очевидно, що доцільно пов’язувати її із поняттям «резерв». Під резервом деякі 
вчені розуміють частину ресурсу, «яка існує, але  не використовується за рішенням власника 
в залежності від умов виробництва або реалізації продукції, і яку слід використати тільки в 
екстремальних обставинах для забезпечення стабільності процесу» [6]. З поняттям 
«резерви», на нашу думку, можуть бути пов’язані:  

по-перше, розподіл ресурсного потенціалу на активну і пасивну частини. До активної 
частини можна віднести ресурси, які залучені в економічну діяльність і прямо впливають на 
її результативність: діючі основні виробничі і невиробничі засоби; нормативні запаси 
матеріальних цінностей у сфері виробництва і обігу; зайнята частина економічно активного 
населення; реалізована в технологіях, засобах, предметах і продуктах праці науково-технічна 
інформація. Ресурси, що є в наявності, але не залучені в господарський обіг, відносяться до 
пасивної частини ресурсного потенціалу: наднормативні запаси і резерви матеріальних 
цінностей у сфері виробництва і обігу; незайнята частина трудових ресурсів; реалізована в 
проектах науково-технічна інформація; результати наукових і дослідно-конструкторських 
розробок;  

по-друге, розрізняння (за ступенем використання можливостей господарюючого 
суб’єкта) ресурсного потенціалу як фактичного (досягнутого) і перспективного. Така 
диференціація може стати в нагоді в ході поглибленого оцінювання в динаміці ефективності 
використання ресурсного потенціалу через порівняння його перспективного рівня з 
фактичним значенням, що, в свою чергу, надасть підставу для виявлення можливих 
(прихованих) ресурсних резерів та шляхів їх активізації.  

Вищеописаний комплексний підхід є за своєю суттю комплексно-структурним, адже 
орієнтує дослідників на визначення елементів і складових, що формують структуру 
ресурсного потенціалу. Ми вважаємо, що в межах комплексно-структурного підходу можна 
виділити рівневий підхід, яким можна розв’язати подвійну задачу: 1) з’ясувати характер 
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зв’язків ресурсних елементів і складових; 2) структурувати економічного суб’єкта, 
ресурсний потенціал якого досліджується. 

Взаємодія ресурсних елементів та складових в межах ресурсного потенціалу з 
побудовою принципової схеми їх взаємозв’язків на основі структурно-рівневого підходу 
представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Принципова схема взаємозв’язків рівнів інтеграції елементів та складових 
ресурсного потенціалу підприємства як мікрорівня територіально-виробничої 

структури 
 

Відповідно до поданої схеми, на елементному рівні ресурсний потенціал визначається 
як сукупність ресурсів, зокрема трудових, інформаційних, капітальних, матеріальних, 
фінансових, інвестиційних. В процесі формування та використання ресурсного потенціалу 
відбувається взаємодія інтегративного типу між його елементами, в результаті чого 
здійснюється перехід на інший рівень ресурсного потенціалу - рівень його складових.  

Як відомо, під інтеграцією (від лат. integratio – відновлення, поновлення) розуміється: 
1) взаємодія, поєднання, взаємопроникнення елементів; 2) процес і результат 
взаємозближення елементів й утворення нових зв’язків; 3) об’єднання елементів в єдине 
ціле. Стосовно інтегративної  взаємодії елементів, що входять до ресурсного потенціалу слід 
відзначити, що в ході інтеграції ресурсних елементів у певну складову відбувається не лише 
просте, але й розширене відтворення  зв’язків між ними, тобто відтворення зв’язків нової 
якості. Це означає, що: по-перше, виявляється подібність ресурсів, що об’єднуються у 
складові за однаковим механізмом дії та роллю у формуванні та використанні ресурсного 
потенціалу; по-друге, забезпечується більша ефективність використання ресурсів як 
елементів певних його складових; по-третє, підсилюються адаптаційні можливості 
ресурсного потенціалу в цілому щодо впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Так, 
взаємодія капітальних та матеріальних ресурсів утворює матеріально-технічну складову, яка 
на практиці втілює певний технологічний уклад або техніко-технологічну базу виробництва. 
Інтеграція фінансових та інвестиційних ресурсів формує фінансово-інвестиційну складову, 
що з даного боку характеризує здатність суб’єктів господарювання та їх утворень, 
комплексів формувати та розвивати ресурсний потенціал. Трудові ресурси у поєднанні з 
інформаційним забезпеченням переходять в інтелектуальну складову, яка вирізняється 
особливою роллю у ресурсному потенціалі, оскільки саме вона лідирує у забезпеченні 
взаємодії всіх складових з метою досягнення максимально можливого ефекту від їх 
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сукупного використання під впливом іноді різноспрямованих факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 

Автори ввважють, що представлення ресурсного потенціалу за рівнями внутрішньої 
інтеграції його елементів і складових в ході функціонування мікросуб’єктів - підприємств, 
має доповнюватися аналізом за рівнями зовнішньої інтеграції/дезінтеграції власних ресурсів 
з ресурсними потоками інших суб’єктів і є найбільш плідним для поглибленого вивчення 
поняття ресурсного потенціалу. Використовуючи ідею інституціонально-економічної 
структуризації суб’єктів господарювання Г.Б. Клейнера, слід відзначити, що ресурсний 
потенціал можна розглядати також на [7, с. 10-15]: 
- мінімікрорівні, тобто на рівні підприємства як самостійного елемента економічної системи 
(галузевого суб’єкта господарювання), на якому ресурсний потенціал є сукупністю наявних 
та потенційних ресурсів, залучення яких у виробничому процесі (у певній композиції) може 
забезпечити деякий позитивний фінансово-економічний ефект. На цьому рівні підприємство 
може розглядатися у сукупності його внутрішньогалузевих зв’язків (наприклад, у складі 
промислових центрів, які характеризуються виробничими зв’язками мікросуб’єктів і не 
містять технологічних зв'язків останніх). Промислові центри вважають одним з найнижчих 
ієрархічних рівнів територіально-виробничих комплексів як поєднання підприємств 
(установ), для яких територіальна спільність їх ресурсних потенціалів є додатковим 
чинником підвищення економічної ефективності за рахунок: підтримання стабільних 
взаємних зв'язків (у тому числі інформаційних) щодо раціонального використання всіх видів 
ресурсів та сприятливих умов маневрування ними [8]; 
- метамікрорівні, коли розглядається підприємство у комплексі його галузевих і 
міжгалузевих зв’язків з фіксацією уваги на певній території (наприклад, промислові вузли – 
вищий за промислові центри рівень ієрархії ТВК, що спирається на технологічні і виробничі 
зв'язки підприємств та виникає під впливом їх кооперування і комбінування; або економічні 
вузли - локальні господарські комплекси, що об'єднують на компактній території всі галузі 
матеріального виробництва та невиробничої сфери) [8]. В локальних господарських 
комплексах вузлах підприємство стикається зі всіма структурами, організаціями, які 
зацікавлені у його функціонуванні, або мають до нього відношення); 
- мінімезорівні, тобто на рівні комплексу взаємопов’язаних підприємств певної території, 
коли дослідження орієнтуються у бік просторової структури економіки. Мінімезорівень 
представлений більш складними (ніж промислові і економічні вузли) виробничо-
територіальними структурами (комплексами): кластерами (інноваційними, урбокластерами); 
міськими і промисловими агломераціями; фінансово-промисловими групами тощо), тобто 
уособленими регіональними суб’єктами господарювання. На мінімезорівні ресурсний 
потенціал може бути визначений як ієрархічна система ресурсних потенціалів мікросуб’єктів 
господарювання, стан інтеграції яких в межах вищеперелічених форм територіально-
виробничих комплексів безпосередньо впливає на ефективність ресурсного потенціалу 
територій, регіонів, макрорегіонів; 
- метамезорівні, тобто на рівні регіональної економічної системи як комплексів підприємств 
певних територій, функціонуючих в якості цілісних взаємозв’язаних регіональних суб’єктів 
господарювання.  

Дослідження у даній роботі сконцентровано саме на аналізі особливостей процесу 
функціонування ресурсного потенціалу промислових вузлів, представляючих фактично 
міжгалузеву кооперацію підприємств певної території. Промислові вузли, на наш погляд, 
якнайкраще характеризують суб’єкта господарювання на перетині галузевого й просторового 
аспектів досліджень й дозволяє якісніше представити функціонування ресурсного потенціалу 
підприємств певного територіально-виробничого комплексу.  

На рівні територіально-виробничої структури її ресурсний потенціал являє собою 
взаємодію часткових потенціалів підприємств як мікросуб’єктів господарювання, які, власне, 
і утворюють цей комплекс. Проведене структурування елементів та складових ресурсного 
потенціалу територіально-виробничих комплексів підприємств:  
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- є істотним вдосконаленням теоретичної бази управління основними засобами, технологією, 
матеріальними ресурсами, персоналом, інформацією тощо підприємств з позицій 
ефективності господарської діяльності складних економічних систем, до яких слід віднести 
перед усім виробничо-територіальні структур метамікро- й мінімезорівнів; 
- дозволяє підвищити оперативність та результативність регулювання відповідного 
забезпечення ресурсного потенціалу підприємств у складі певної територіально-виробничої 
структури з метою створення умов до їх саморозвитку.  

Наведена інтерпретація ресурсного потенціалу метамікро- й мінімезорівнівневих 
територіально-виробничих структур дозволяє асоціювати останній з позитивною динамікою 
його внутрішньої структури, а саме з: підвищенням рівня ресурсного потенціалу 
підприємств, що утворюють територіально-виробничі комплекси; підвищенням ступеня 
пристосування підприємств до впливу факторів середовища; появою нових резервів 
ресурсного потенціалу територіально-виробничої структури в цілому тощо. Отже, на рівні 
окремих підприємств в межах ТВК як уособленого регіонального суб’єкту господарювання 
задана цілевизначеність структури елементів та складових його ресурсного потенціалу стає 
запорукою появи позитивних синергетичних ефектів в ході подальшого функціонування 
останнього, що складає наразі найважливішу системну характеристику самої територіально-
виробничої структури. 

Застосування вищенаведеного структурно-рівневого підходу до визначення 
ресурсного потенціалу підприємств певного ТВК може поєднуватися із використанням 
процесного підходу, за яким виділяються фази функціонування ресурсного потенціалу, коли 
відбувається його просте та/або розширене відтворення. Характеристика етапів 
функціонування ресурсного потенціалу територіально-виробничих структур зроблена на 
основі досліджень інноваційного потенціалу мікроекономічних суб’єктів. Скориставшись 
ідеєю гнучкого розвитку підприємств як мікросуб’єктів господарювання [9], було виявлено, 
що рух будь-якого різновиду їх економічного потенціалу (інноваційного, інтелектуального, 
ресурсного тощо) може трактуватися як проходження етапів формування (створення), 
адаптації та розвитку. 

Процес руху (функціонування) ресурсного потенціалу територіально-виробничих 
структур представляється як безперервна зміна циклів створення внутрішніх комплексів 
ресурсів (Ф – етап формування); використання здатностей (техніко-технологічних, 
організаційних) сукупності ресурсів пристосовуватися до дії різноманітних факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища (А – етап адаптації); подальшого вдосконалення 
моделей композиції ресурсів підприємства (Р – етап розвитку) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Циклічність функціонування ресурсного потенціалу територіально-виробничих 

структур  
 

Застосовуючи процесний підхід до визначення ресурсного потенціалу складних 
економічних систем (підприємств, територіально-виробничих структур, регіональних 
економічних підсистем тощо), можна виділити  наступні етапи його відтворення: 
- етап формування, коли  відбувається становлення ресурсного потенціалу, створюється 
певна комбінація (композиція) ресурсів. Ресурсний потенціал територіально-виробничої 
структури певним чином взаємодіє: із зовнішнім середовищем (групами споживачів, 
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логістичними ланцюжками постачальників, посередників, державою тощо) та внутрішнім 
середовищем (підприємствами, що утворюють територіально-виробничу систему: їх цілями і 
задачами, організаційною культурою тощо); 
- етап адаптації ресурсного потенціалу уособлених регіональних суб’єктів господарювання, 
тобто їх пристосування дії факторів мікро-, мезо- та макросередовища з виявленням резервів 
кількісного зростання ресурсного потенціалу та забезпеченням максимально можливого 
рівня ефективності його використання; 
- етап розвитку, на якому відбувається накопичення "нових якостей" ресурсного потенціалу 
ТВС завдяки  розробці і впровадженню нового інструментарію регіонального управління, 
оптимізації структури ресурсних елементів та складових, нових методик оцінки та способів 
використання ресурсного потенціалу.  

Результатом вищезгаданих процесів, що відбуваються на етапі адаптації, є 
накопичення "нових якостей" ресурсного потенціалу, внаслідок чого відбувається перехід до 
етапу розвитку останнього. Даному етапу властиві якісні зміни в ресурсному потенціалі 
територіально-виробничих структур: розробка і впровадження нового інструментарію 
регіонального управління, оптимізація структури елементів та складових ресурсного 
потенціалу мікро- й мезосуб’єктів, його оцінки та використання. Подальші якісні зміни 
призводять до переходу ресурсного потенціалу до «нового» циклу функціонування, на якому 
може бути докорінно змінена роль окремих складових у забезпеченні  вищого рівня 
технологічного укладу як на окремому підприємстві, в галузі, територіально-виробничих 
структурах, регіоні, державі. На процеси формування, адаптації та розвитку ресурсного 
потенціалу територіально-виробничих структур впливає низка чинників, які обумовлюють 
його якісні й кількісні зміни. 

Підсумовуючи вищевикладений матеріал, слід відзначити, що: по-перше, ресурсний 
потенціал суб’єктів господарювання різного рівня складності є динамічною системою 
інтегрованих ресурсних елементів, здатною реагувати на вплив зовнішніх та внутрішніх 
умов; по-друге, більш повне визначення ресурсного потенціалу має спиратися на 
застосування значної кількості підходів і, відповідно, методик його оцінки; по-третє, саме 
використання процесного й структурно-рівневого підходів дозволять надати системне 
визначення сутності цієї категорії. Подальші дослідження у даному напрямку можуть 
стосуватися: створення матричної моделі ресурсного потенціалу  підприємств у межах ТВК; 
виявлення низки чинників, що обумовлюють якісні і кількісні зміни ресурсного потенціалу 
мікро-, мезо-, макросуб’єктів, використання якого впливає на ефективність господарських 
зв’язків всіх рівнів організації. 
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1.16. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Огданський К.М. 
кандидат економічних наук, доцент 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління  
Національної академії державного управління при Президентові України 

 

Постановка проблеми. Понад двадцять років тому на конференції ООН з 
навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро була прийнята програма суспільної 
динаміки для країн світової спільноти на ХХІ століття, зміст якої полягає у такому 
використанні людських, фінансових й природних ресурсів для задоволення людських потреб, 
яке не облишає перспектив життєзабезпечення майбутніх поколінь. Вона отримала назву 
моделі сталого розвитку. 

Природно, що перші кроки у реалізації  цього напрямку цивілізаційного поступу та і 
всі наступні дії мали бути здійсненими на рівні підприємства. Логічно припустити, що лише 
за умови виробництва максимальної кількості економічних благ з обмеженої кількості 
виробничих ресурсів кожним суб’єктом господарювання можна вести мову про зміну на 
краще результатів діяльності певних галузей, регіонів і економіки країни загалом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У відповідь на виклики часу щодо 
забезпечення стійкого функціонування підприємств активізувався науковий пошук 
відповідно нових концептуальних підходів, шляхів та механізмів посилення 
результативності господарських процесів. Вони віднайшли відображення у роботах таких 
відомих українських вчених як О.М.Алимов, О.І.Амоша, В.М. Геєць, В.О.Гришкін, А.Е. 
Воронкова, В.Л. Іванов, М.О.Кизим, С.В. Козловський, В.О.Колотій, Л.Г. Мельник, 
Л.С.Макуха, С.П.Міщенко, О.І.Олексюк, Ю.С. Погорєлов, Л.М. Тимошенко, О.С.Шаріпова, 
М.Г. Чумаченко та ін.  Ними обґрунтовано формування нових інститутів і інституцій 
ринкового типу на мікрорівні, оконтурено конгломерат чинників впливу на результати 
ресурсовикористання, напрямки структурної перебудови підприємств в контексті змін у 
домінування видів економічної діяльності, розроблено ефективні бізнес-моделі підприємств, 
надано рекомендації відносно прийняття і реалізації ризикованих рішень щодо виробництва 
продукції в умовах глобалізації та посилення конкуренції, форми реалізації взаємодії й 
розвитку відносин управління в предметному полі змішаної за формами власності економіки 
тощо.   

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Між тим, не 
дивлячись на те, що проблема посилення результативності діяльності підприємств в умовах 
ринку розробляється вже понад двадцять три роки, до останнього часу, якщо виходити з 
перманентної частки збитково працюючих суб’єктів, залишається багато спірних питань із-за 
розбіжності емпіричної реальності і прийнятих практикою теоретичних конструкцій ряду 
понять і категорій. Пояснення цій колізії можна надати, керуючись декількома підходами. 
Перш за все, національна практика не повністю скористалася здобутками вітчизняної науки, 
у достатній мірі адаптованих до українських реалій, а зосередилася на теоретичних 
розробках й методиках «імпортованих з-за кордону». Ми не заперечуємо повністю 
ефективності зарубіжних новацій, а звертаємо увагу на «механіцизм» в їх реалізації за 
широкого спектру можливих варіантів їх впливу на господарські процеси. До того ж, 
економіка підприємства не являється детермінованою і закритою системою, а постійно 
відчуває тиск не тільки внутрішніх, а й зовнішніх чинників.  І, якщо бути більш точним, то 
прийнята до реалізації на перспективу як країнами світової спільноти, так і Україною 
концепція «сталого розвитку» вже у своїй назві утримує як антагоністичні поняття, а саме 
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«сталий» і «розвиток», так й обмежується лише якісною складовою, якою виступає категорія 
«розвиток».   

Метою даної статті є логічно коректне визначення концепту змін в техніко-
технологічній, економічній, соціальній і екологічній сферах діяльності підприємств з 
використанням фундаментальних основ гносеології, онтології і етимології наукового 
пізнання. Мова не йде про зміну сутності базових економічних категорій, а про уточнення чи 
то переосмислення деяких з них відповідно до особливостей забезпечення суспільного 
поступу.    

Виклад основного матеріалу. В літературі і програмних документах в основному 
вживається термін «розвиток». При цьому треба акцентувати увагу на прив’язці категорії 
«розвиток» до різних суспільних результатів і її опису різними макропоказниками. Ми не 
припустимося помилки, якщо стверджуватимемо, що багато хто з фахівців вживає термін  
«розвиток», інтуїтивно керуючись його сутністю. Методологічний базис сутності категорії 
«розвиток» формують усталені в науці поняття, які знайшли опис не тільки в економіці, а й в 
суміжних галузях науки.  

Якщо вести мову безвідносно будь-якого об’єкта, то поняття «розвиток» означає не 
що інше як «..незворотню, спрямовану закономірну зміну матеріальних і ідеальних 
об’єктів… » [1, с. 409]. В енциклопедично-словниковому стилі прагнули подати до вивчення 
сутність «розвитку» і ряд авторських колективів підручників з національної економіки, які 
наділили його ознаками «…необоротної, спрямованої, якісної, закономірної зміни об’єктів..» 
[2, с.136; 3, с.175]. 

За своїм етимологічним значенням  «розвиток»  за одним з російських видань 
тлумачиться як «…процес закономірної зміни…, переходу із одного стану в інший більш 
досконалий…, переходу від старого якісного стану до нового, від простого до складного, від 
низького до високого» [4, с. 641]. 

При зверненні до українських тлумачних джерел дана категорія постане вже як 
«…рух, хід, поступ…» [5, с.148] чи то за більш пізнішими виданнями «…дія, …процес, 
унаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного якісного стану до 
іншого, вищого…» [6, с.1235]. 

Постає питання, як ці вихідні методологічні постулати щодо «розвитку» закладаються 
в теоретичні конструкції, приналежністю яких є відтворення  його як  категорії.  

За визначенням російських вчених Л. Ільчева та Г.Давидової «…розвиток – це рух в 
протиріччях шляхом заперечення минулого, але при використанні всіх його позитивних 
сторін» [7, с.27]. У цій формулі авторами закладена  класична думка Г. Гегеля [8, с.30]. 
Суперечності, які протидіють і разом з тим співіснують, зумовлюючи одна одну, є рушієм 
суспільства. Але, на наш погляд, автори абсолютизували сторону боротьби і певною мірою 
розірвали у визначенні єдність протиріч, заперечивши попереднє буття соціуму. Те, що в 
формулюванні закладено фактаж використання позитивних сторін минулого, все-таки 
залишає його у фазі конфронтації й боротьби. Ми вважаємо, що при всіх позитивах і певній 
відповідності законам розвитку суспільства, приведена формула чітко не утримує єдність як 
атрибут цілісності економічної системи.  

Український фахівець в галузі організаційного проектування А. Казарновський 
вважає, що «…процес розвитку полягає в іманентному, організованому, керованому і 
рефлективному формуванні нових цінностей, інтересів, цілей суб’єкта, розробці засобів їх 
задоволення і досягнення» [9, с. 25]. Якщо виходити з сутнісного ядра самого тлумачення, а 
саме цінності, яка являє собою  властивість того чи іншого предмета або явища задовольняти 
потреби, бажання, інтереси соціального суб'єкта (індивіда, групи людей суспільства), то 
змістом «розвитку» є рух в напрямку все більш повного задоволення потреб населення. Між 
тим, світ цінностей характеризується різноманіттям і практично безмежністю, як 
різноманітні і невичерпні потреби й інтереси людства. Відомо, що у відповідності з роллю, 
яку відіграють у житті суспільства загалом і людини, зокрема, цінності їх поділяють на три 
групи. Першу складають цінності, що мають другорядне значення для людини і суспільства. 
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Їх можна назвати цінностями нижчого порядку. Другу формують цінності повсякденного 
попиту і побутового характеру. Це все те, що необхідно для нормального задоволення 
матеріальних і духовних потреб людини. Третя група оконтурюється вищими цінностями, 
або такими, що  відображають фундаментальні відносини і потреби людей. 

Природно, що суспільство має чітко визначені головні цінності, з якими погоджується 
більшість його членів. Тільки вони забезпечують узгодження їх дій. Не викличе заперечень і 
факт того, що міра реалізації конкретних цінностей формує рівень загального блага. В цій 
круговерті формування і реалізації цінностей без сумнівів започатковується активний стиль 
суспільного життя з рішучими намірами змінити добробутні параметри через слідування не 
багатьом, а декільком  достатньо вагомим цілям. При цьому реально припустити, що 
прагнення до задоволення потреб чітко виокремлених інтересів певних малочисленних 
соціальних груп призводитиме до формування розбіжностей між реально встановленими 
рівнями добробуту переважної частини населення та суспільними інтересами. В силу цього, 
нав’язування індивідам, спільнотам людей і суспільству в цілому сукупності цінностей і 
норм через організоване, кероване і рефлективне їх формування може викликати відчуження 
і зниження тим самим результативності розвитку. 

 Цікавим видається підхід російського дослідника антикризових засад управління 
Е.Короткова, який слідує тому, що розвиток є «…набуттям нової якості, яка зміцнює 
життєдіяльність в умовах змінюваного середовища..» [10, с.15]. Не поділяти таку точку зору 
неможливо в умовах нерівноважності економічних систем і швидких змін в них. Автор, 
виходить з концепції змін і їх критерієм обрав появу нової якості й, головне, такої, яка 
зміцнює життєдіяльність. Єдине, що потребує доповнення чи то більш детального розкриття 
так це  об’єкт зміни життєдіяльності на краще. 

Представник київської школи науковців В.Савчук вніс до підручника з 
трансформаційних процесів два визначення «розвитку», одне з яких зводить його до 
«…поступового процесу, для якого характерні, як правило, органічне зростання та 
еволюційний характер..», а друге до «…гармонійного процесу, блага якого дістаються всім 
головним групам одержувачів доходів і поширюється на всю систему, оскільки економіка 
має такий характер, що всі її елементи взаємозалежні й доповнюють один одного» [11, с.13]. 

На перший погляд, щодо визначень не постають якісь суттєві заперечення. Проте, не 
зовсім зрозумілим є і склад головної групи одержувачів доходів. В країні, яка стала на шлях 
незалежного, соціально зорієнтованого  розвитку, на рівні гасел в якості такої групи 
проголошуються у рівній мірі всі соціальні групи. Реально ж склад і обсяг таких груп 
визначається через процвітання одних порівняно з іншими і, більш того, в закріпленні за 
ними умов подібного благополуччя. 

На думку вітчизняного фахівця А.Філіпенка розвиток є процесом «удосконалення тих 
або інших елементів суспільних відносин, матеріально-речових складників суспільства або 
соціально-економічних  і матеріальних систем в цілому, перехід до принципово нових 
якісних характеристик» [12, с.80]. 

Специфічний підхід щодо тлумачення «розвитку» реалізований і колективом вчених 
Мордовського державного університету ім. М.П.Огарьова. На їх думку – це «…режим 
функціонування …системи, який зорієнтований на позитивну динаміку параметрів рівня і 
якості життя населення, забезпечену стійким, збалансованим і багатофакторним 
відтворенням соціального, господарського, ресурсного і екологічного потенціалу 
території…» [13, с.117, 118]. 

Ґрунтуючись на результаті розвитку за  цим визначенням, можемо виснувати, що 
людина є  основним  об’єктом системного впливу та і мабуть метою діяльності суб’єктів 
системи. Але у формулі закладена одна методологічна неточність. Функціонування системи і 
її розвиток різні речі. Функціонування це розгорнута у часі послідовність реакцій системи на 
внутрішні зміни та зовнішній вплив виключно в контексті  підтримання життєдіяльності, 
збереження функцій, завдяки наявності факторів виробництва. І, саме зміни у факторах 
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виробництва, їх співвідношенні в процесі виробництва, які сприяють новій якості 
використання ресурсів, постають фактом розвитку.  

За наслідками досліджень в рамках проекту Світового банку «розвиток» 
розглядається як синонім добробуту [14, с.34] і зводиться до «…поліпшення якості життя 
людей, розширення їхньої можливості формувати власне майбутнє»  [14, с.18]. Мова у цій 
формулі беззаперечно йде про якісні зміни, але не в економічному, а виключно в 
соціальному контексті. Хоча можна вважати, що опосередковано зачіпається і економічний 
аспект через категорію можливостей і їх розширення. 

Можна було б продовжувати приведення дефініцій категорії «розвиток», але  вони аж 
ніяким чином не вплинули б на подальше розкриття її характеристик із-за модифікованих 
повторів вже приведених. Аналіз же приведених формул категорії «розвиток» дозволяє 
стверджувати, що її однозначного розуміння не існує навіть у контексті відповідності 
загальнофілософським підходам. Зафіксовані тлумачення за основу беруть специфічну 
деталізацію і презентують  в незначній мірі відмінні точки зору і термінологію. Але разом з 
тим, в узагальненому вигляді категорія «розвиток» являє собою сукупну, часову, якісну 
зміну у керованому формуванні нових системних цінностей і просуванні від простого до 
більш складного та ефективного при використанні всіх позитивних сторін минулого. 

Отже, поняття «розвиток» за своєю сутністю репрезентує зміну в часі в 
характеристиках об’єкта, але не всяку зміну, а лише якісну і цілісної системи. За 
аксіоматичним  підходом якість ідентифікується з «сукупністю характеристик…, 
специфікою, що відрізняє об’єкт від інших…»  [6, с.1647].  Як правило, якісні зміни 
описуються характеристиками такого типу як «краще» і «гірше», «прогресивні» і 
«регресивні», «позитивні» і «негативні», «збільшення» і «зменшення» тощо. Проте, будь-яка 
система, а тим більше підприємство описується не лише якісними, а й масою суто кількісних 
параметрів. З врахуванням приведеного усі  оцінки та доводи щодо суто якісної природи 
розвитку не вписуються у канонічну методологію, за якою поряд з категорією якості має 
місце і кількісна складова у всьому різноманітті її репрезентацій. 

Згідно філософствувань Т. Гоббса «…кількість неможливо визначити інакше як 
відомим розміром, або розміром, межі якого відомі за їх місцем, або завдяки порівнянню» 
[15, с.174].  З проникненням у зміст тлумачень наданих категорії «кількість» у різні часові 
відтинки розумієш, що мова йде про дії, пов’язані зі збільшенням, зменшенням, зміною 
ширини, довжини, обсягу, ваги, потужності, розміру, температури  тощо тобто усім тим, що 
ідентифікується з поняттям «зростання». 

З задіянням в аналітичні процеси суспільного поступу категорії «кількість» 
формується інструментальна можливість виміру як безпосередньо змін в її межах, так і щодо 
«розвитку». Тільки на її основі можливо привести у взаємозалежність теоретичні основи 
програмування «розвитку» і «зростання» з соціально-економічною реальністю. Суть 
формування інструментально-аналітичних підвалин опису зв’язку «розвиток - зростання» 
полягає у виокремленні інформаційних, однопорядкових кількісно-якісних субстанцій і 
відповідної їм міри виміру.  

Одночасне існування двох типів змін в процесі функціонування господарюючого 
суб’єкта, а саме «розвитку» і «зростання» надає методологічну можливість до пояснення  
кризових станів через кількісно-якісні переходи. Кількісні зміни лежать в основі якісних і 
можуть бути дискретними. З часом кількісні зміни трансформуються у якісні або ні. З огляду 
на приведені констатації позитивні якісні зміни не носять закономірного, постійного 
характеру. Може не всі погодяться з такою думкою, але на підтвердження висловлено 
слугують такі стани у функціонуванні підприємств як застій, неплатоспроможність, 
банкрутство і т. ін. 

Відповідно до цих роздумів і констатацій можемо зробити наступний крок, а саме 
окреслити специфіку кількісно-якісних змін при їх поєднанні з характеристикою «сталий». 
Ми схильні підтримати позиції вчених [16, с.47], які пов’язують термін «сталий» зі здатністю 
системи до адаптивних дій внаслідок зміни умов зовнішнього середовища. Стійка якість 
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допускає нульові і негативні значення кількісних змін на коротких часових інтервалах при 
збереженні загального позитивного вектора якості в тривалому періоді. 

Якщо осмислено сприймати приведені інститути суспільного поступу, то однозначно 
можна стверджувати про методологічну неспроможність надавати оцінку суспільному 
поступу через категорію «сталий розвиток». При цьому не змінює суті справи і некоректне 
ототожнення «розвитку» і «зростання». 

У цьому контексті конче важливими постають питання усунення недоречностей щодо 
атрибутивних основ теорії формування і реалізації загальнодержавної стратегії суспільного 
поступу і приведення їх до одного знаменника. У даному випадку ми досить чільно 
стикаємося з проблемою, яка в останні роки набула уваги при розгляді стану економіки в 
урядових документах та досить гостро дебатується на сторінках фахових наукових видань і 
пов’язується з динамікою соціально-економічних процесів. Наявна наукова спадщина, яка 
утримує в собі  тлумачення терміну «динаміка» і до певної міри відповідно етапам 
суспільного просування до цивілізаційного життя розкриває його природу, адсорбує в собі 
безліч визначень різнопланового характеру. 

Першість у використанні терміну «динаміка» приписують фундатору американської 
школи маржиналізму Дж. Б. Кларку. Але він не надав йому будь-якого визначення, а лише за 
його допомогою прагнув окреслити розділ економічної теорії, яка мала вивчати чинники 
порушення економічної рівноваги, а також перехід від одного стану рівноваги до іншого [17, 
с.76-80]. 

В розвиток категорії «динаміка» професор Массачусетського технологічного 
інституту Джей Форрестер підкреслив, що «…динаміка визначається не лише станом 
системи в деякий момент часу…але і особливостями розвитку системи на попередніх 
етапах» [18, с.76-80]. 

В процесі пізнання будь-якої категорії формується коло адекватного потребам часу 
знання. На наш погляд, динаміка підприємства являє собою спрямований у просторі і часі 
процес, описуваний серією змінюваних в цивілізаційному напрямку станів  явищ, які 
поетапно проходять різнопланові перетворення можливостей  у дійсність з відтворенням 
фактів порушення рівноваги у кількісних і якісних характеристиках.  

В умовах сучасної епохи, яка має ознаки глибинних системних трансформацій 
динаміка господарюючого суб’єкта має трактуватися у форматі такого використання 
людських, фінансових й природних ресурсів для випуску продукції, яке не облишає його 
перспектив. Базовим принципом динамічного поступу підприємства має стати посилення 
взаємозв’язку економічних, соціальних  і екологічних аспектів його функціонування та 
формування на їх основі єдиної системи суспільного поступу. 

Виходячи з необхідності реалізації моделі сталої динаміки по усім країнам без 
виключення, динамічний процес на будь-якому з ієрархічних рівнів управління можна 
уявити як комплекс кількісно-якісних змін його екологічної, економічної, соціальної та 
інших сфер. Тому природним є виділення в структурі процесу загальної сталої динаміки 
підприємства таких складників як соціальна динаміка, економічна динаміка і екологічна 
динаміка та розгляд їх у якості підсистем. Водночас слідує висновок про складність процесу 
динаміки підприємства обумовлену тим, що він проходить у часі, просторі та різних сферах і 
відтворюється на його структурних характеристиках. У цій ситуації постає потреба 
формування методології зведення багатомірного та й суперечливого процесу сталої динаміки 
підприємства у довільно обраному  просторі до однієї зі сфер економічної діяльності та 
короткого інтервалу часу та дій по зміні  кількісної або якісної характеристики.  

Висновки. Ми не маємо підстав констатувати, що впровадження в практику 
аналітико-управлінської діяльності розроблених методологічних основ водночас ліквідує всі 
негаразди й надасть процесам динамічного поступу економіки чітко спрямованого 
характеру.  

Мова може йти про відкриття ними нових інструментально-організаційних 
можливостей до прийняття збалансованих управлінських рішень щодо забезпечення сталої 
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динаміки підприємств. З точки зору нової парадигми  здійснення моніторингу й оцінки 
сталої динаміки господарюючих суб’єктів, яка зорієнтовує й враховує комплекс змін 
параметрів зростання і розвитку, слід продовжити апробацію її основних положень і 
реалізувати затим потенційні здатності  поєднання воєдино суто аналітичних спроможностей 
та удосконалення системи управління.  
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Анализ взаимосвязи и взаимообусловленности определенности и неопределенности в 
социально-экономической сфере показал, что соотношение этих категорий носит 
диалектический характер. Это проявляется в том, что, с одной стороны, социальная форма 
движения материи, генетически включающая все низшие формы, а значит, и 
неопределенность этих форм, обладает самой высокой изменчивостью и неопределенностью, 
с другой стороны, поскольку в отличие от других форм в общественной жизни большое 
значение имеет субъективный фактор, роль которого все более возрастает, социальная 
неопределенность характеризуется специфической формой проявления и даже в 
определенной мере снимается вследствие этого. Особенности диалектики взаимоотношения 
этих двух категорий проявляются также в том, что в социальной сфере в связи с 
принципиальной статистичностью общественных законов и закономерностей границы 
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между определенностью и неопределенностью более размыты и менее очерчены, поэтому 
само выделение этих противоположных моментов в социальных процессах значительно 
усложнено, хотя это совершенно не означает абсолютизации релятивизма этих категорий и 
стирания всяких граней между ними. Также важно, что в связи с взаимопроникновением 
субъективного и объективного факторов социальная неопределенность характеризуется 
переплетением гносеологической и объективно обусловленной форм неопределенности. 

Все эти характерные особенности взаимосвязи определенности и неопределенности 
присущи и экономическим процессам как составной части и важнейшему элементу 
общественной сферы. На различных этапах развития общества мера неопределенности 
экономического пространства не оставалась постоянной и в ходе эволюции претерпела 
существенные изменения. Можно констатировать, что в связи с развитием 
производительных сил и производственных отношений, усложнением производственных 
процессов, усилением их динамизма и изменчивости прослеживается тенденция возрастания 
неопределенности организационно-экономической среды (таким образом, неопределенность 
экономической среды во многом определяется изменчивостью, нестабильностью процессов). 

То, что в настоящее время происходит усиление нестабильности производственной 
среды, отмечали многие авторы. Так, И. Ансофф, анализируя нестабильность условий 
предпринимательской деятельности в США, выделял несколько последовательных стадий ее 
нарастания на протяжении XX века [2]. Возрастание неопределенности протекания 
экономических процессов проявляется в разнообразии и многовариантности путей развития, 
усиления влияния НТП на развитие общества, динамичности возникновения принципиально 
новых задач и пр. Но подчеркнем, что рост нестабильности проявляется неоднозначно лишь 
в среднем, в форме тенденции. 

После того, как закончился социалистический период развития российской 
экономики, для которого были характерны декларации о чуть ли не абсолютной 
определенности и тотальной прогнозируемости производственных процессов, наступил 
такой этап в ее развитии, когда неопределенность экономических явлений исключительно 
возросла. Складывается впечатление, что вся неопределенность, которая искусственно 
подавлялась в условиях социализма, теперь, когда уже нет этих ограничителей, вырвалась, 
что называется наружу, причем в такой сильной форме, что ее уровень может превысить 
пороговые, критические значения, грозя катастрофой и хаосом. В связи с этим правомерно 
даже высказать положение, теорему о том, что любым социально-экономическим процессам 
(а, возможно, вообще любым процессам) присущ определенный, минимально необходимый 
уровень неопределенности. Если же создаются условия, при которых реальный уровень 
оказывается все же меньше этого необходимого минимума (что означает отсутствие условий 
для нормального протекания этих процессов), то происходит кумулятивное возрастание 
неопределенности, заканчивающееся обязательным разрушением ненормальных условий 
развития. Таким образом, каждый процесс характеризуется определенной, внутренне 
присущей ему мерой неопределенности, которая может соответствовать или не 
соответствовать мере неопределенности условий, в которых он протекает. Данная 
политэкономическая теорема находит подтверждение в достаточно полно разработанной 
теории информационной энтропии, в законе сохранения энергии (ибо каждому социальному 
процессу внутренне присущ определенный уровень энергии), а также в известной 
кибернетической концепции Р. Эшби о достижении необходимого разнообразия как 
обязательном условии эффективного управления. Таким образом, обязательным условием 
нормального, эффективного протекания процессов является достижение минимально 
необходимого уровня разнообразия или неопределенности (очевидно, что эти понятия 
связаны и в какой-то мере взаимозаменяемы), причем он должен соответствовать уровню 
неопределенности условий, в которых этот процесс протекает. Поскольку неопределенность 
является противоположностью определенности, то соответствие должно быть и между 
уровнями определенности процесса и условием среды, в которой он реализуется. 
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С позиций данной теоремы, с позиций кибернетики социалистический способ 
производства с характерными для него тенденциями к всеобщей предопределенности, к 
унификации обязательно, образно выражаясь, должен был сам себя рано или поздно взорвать 
изнутри, ибо не было достигнуто минимально необходимого уровня разнообразия и 
неопределенности, что, собственно, и случилось с рядом бывших социалистических стран. 
Причем та нестабильность, которая характерна для экономики этих стран в настоящее время, 
после отхода от социалистических принципов, на наш взгляд, является как раз формой 
проявления накопившегося кумулятивного эффекта неопределенности, долгое время 
искусственно подавляемой и не получающей выхода. Данная теорема применима не только к 
экономическим процессам. Например, политическая нестабильность и рост национальных 
противоречий в регионах бывшего СССР, рост преступности во многом объясняются этой 
теоремой. Важным следствием данной теоремы является вывод о необходимости 
существования товарно-денежных, рыночных отношений как условия достижения 
необходимого уровня разнообразия и неопределенности, что противоречит основным 
положениям коммунистической доктрины. 

С другой стороны, на наш взгляд, должен существовать и минимально необходимый 
уровень определенности. Объединяя оба условия, можно констатировать, что для 
эффективного протекания процесса необходимо, чтобы уровень неопределенности 
(определенности) находился в каких-то разумных пределах и был ограничен как снизу, так и 
сверху. Иначе говоря, не может быть ни абсолютного хаоса, ни абсолютной 
предопределенности, и для того, чтобы процесс нормально развивался, мера 
неопределенности и определенности не должна превышать пороговых экстремальных 
значений. В связи с этим, если минимальный экстремум уровня неопределенности указывает 
на необходимость существования товарно-денежных, рыночных отношений, то 
максимальный экстремум связывается с необходимостью применения государственных, 
плановых методов регулирования экономики. Таким образом, содержащийся в данной 
политэкономической теореме принцип является обоснованием утверждения о 
необходимости (для эффективного протекания социально-экономических процессов) 
существования в разумных пределах и рыночных, и плановых методов хозяйствования. Нет 
и не может быть как чисто рыночной, так и чисто плановой экономики, а может быть только 
планово-рыночная экономика, причем поскольку значения экстремумов меняются с 
течением времени и в зависимости от специфики условий, то и пропорции планового и 
рыночного элементов также изменчивы. В то же время, учитывая рост нестабильности 
экономического пространства, необходимо иметь в виду факт существования двух в 
определенной мере противоположных процессов. С одной стороны, в связи с повышением 
значения и роли субъективного фактора происходит процесс усиления определенности 
социально-экономических явлений, что проявляется во все более широком распространении 
государственно-плановых методов регулирования экономики (собственно само 
существование социалистического общества и попытка построения коммунизма являют 
собой не что иное, как абсолютизацию проявления данной тенденции), с другой стороны, 
происходит рост нестабильности. Равнодействующая этих тенденций определяет результат 
разрешения диалектического противоречия «определенность-неопределенность». Очевидно, 
что в различных странах, в разные периоды развития преобладал тот или другой процесс, но 
в целом можно констатировать, что в связи с усложнением производственных отношений в 
последнее время преобладает процесс усиления неопределенности экономической среды, но 
проявляется это лишь в среднем, в форме тенденции, при временном преобладании в ряде 
стран процесса стабильности и определенности. 

Неопределенность экономических процессов проявляется в различных формах и 
вариантах и обусловливается многими факторами. Одной из важнейших причин 
неопределенности является влияние НТП на развитие экономики. Прежде всего следует 
выделить такие факторы, как возникновение новых научных и технических идей и их 
последующее воплощение в новых технологических разработках [7]. Принципиальная 
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вероятностность процесса возникновения новой научно-технической информации, 
нарастающая интенсивность этого процесса в последнее время во многом определяют 
неопределенность экономического развития. Другим важным фактором является 
вероятностный характер происходящего инвестиционного процесса, что обусловлено 
объективной сложностью учета всего многообразия условий увязки технологических 
процессов многостадийного современного производства, аспекта территориального 
размещения, взаимоотношений с предприятиями-смежниками и потребителями готовой 
продукции и т. д. [7]. 

Неопределенность экономики определяется действием не только социально-
экономических и научно-технических, но и демографических, природных, политических 
факторов, а также факторов культурного окружения и пр. [4]. Иначе говоря, на 
неопределенность экономического развития оказывают влияние все факторы макросреды. В 
связи с этим очень важно подчеркнуть, что проблему неопределенности экономических 
процессов целесообразно рассматривать на различных уровнях: народнохозяйственном, 
отраслевом, региональном, на уровне предприятия и т. д. На каждом уровне 
неопределенность зависит от неопределенности других уровней. В целом можно 
констатировать, что объекты более высокого уровня более устойчивы к флуктуациям 
внешней среды. Например, производственная деятельность предприятия и ее эффективность 
зависят не только от макросреды, но и от факторов микросреды функционирования 
предприятия, в том числе и от работы поставщиков, деятельности конкурентов, от изменения 
вкусов потребителей и пр. Очевидно, что неопределенность экономического развития 
предприятия обусловливается суммарным действием факторов разного уровня, а значит, в 
той или иной форме включает в себя неопределенность других уровней. 

Особенностями поведения производственных систем в условиях неопределенности 
организационно-экономической среды занимались многие крупные ученые, среди них такие 
экономисты, как Дж. М. Кейнс, А. Маршалл и А. Пигу. Так, Дж. М. Кейнс обосновывает 
идею о том, что в стоимость должны входить возможные затраты, вызванные 
непредвиденными изменениями рыночных цен, чрезмерным износом оборудования или 
разрушениями в результате катастроф [З]. Другие (А. Маршалл и А. Пигу) считали, что 
предприятие, которое работает в условиях неопределенности, и прибыль которого является 
величиной случайно-переменной, должно руководствоваться в своей деятельности двумя 
критериями: размерами ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний. Это 
означает, что если нужно выбрать один из двух вариантов капиталовложений, дающих 
одинаковую предполагаемую прибыль, то выбирается такой вариант, в котором колебания 
этой прибыли меньше [5]. 

В связи с этим, сравнивая предпринимательскую деятельность американских фирм с 
деятельностью японских и западно-европейских корпораций, ряд экономистов выделяют 
существующие характерные особенности в стратегии, во многом, по их мнению, 
обусловливающие различия в эффективности этих групп предприятий [6]. Стратегия многих 
японских и западноевропейских фирм нацелена на долгосрочную перспективу, что 
выражается в согласии получения более низких краткосрочных прибылей ради 
долговременного выигрыша в положении на рынке. Так, в Японии, как нигде в мире, 
распространены скидки в ценах и другие льготы ради повышения своей доли на рынке. 
Американские же корпорации в последнее время справедливо упрекают в близорукости-
стремлении получить максимальную прибыль в кратчайший срок. Так, для сравнения 
приведем такой характерный пример: в 90-ые годы XX века норма прибыли до вычета 
налогов у фирмы «ИБМ» составляла 22-24%, в то время как у «Фуджицу» она была от 6 до 
7%. Важно также и то, что в Западной Европе и Японии первичным источником 
промышленного капитала до сих пор остаются банки, в то время как в США в последнее 
время делается упор на рынок ценных бумаг. Как следствие такого положения дел, внимание 
европейских и японских промышленных менеджеров сфокусировано на долгосрочной 
деятельности их предприятий, поскольку процентные выплаты и погашение долгосрочного 
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долга являются фиксированными факторами; американские же руководители корпораций из-
за боязни потерять вкладчиков капитала вследствие возможного падения курса ценных 
бумаг вынуждены предпринимать меры по обеспечению устойчивого (из квартала в квартал) 
повышения прибыли. Краткосрочный горизонт принятия управленческих решений 
оказывает, как отмечают ряд экономистов, большое истощающее воздействие на 
американскую промышленность [6], что проявляется в росте себестоимости продукции, 
устаревании основных фондов и пр. Действительно, требования очень быстрой, 
краткосрочной окупаемости затрат нередко приводят к сокращению капиталовложений, 
следствием чего является увеличение среднего срока службы оборудования и снижение 
производительности труди. Многие жизнеспособные деловые фирмы хотя и приносят 
прибыль, но недостаточную, и в силу существования целевых нормативов прибыли они 
могут быть закрыты, несмотря на то, что по таким стандартам, как производство желаемой 
продукции, экономическая жизнеспособность, поддержание технической компетентности, 
деятельность этих фирм является эффективной. Одной из причин расцвета японской и 
некоторой стагнации американской промышленности в последнее время как раз-таки 
является то обстоятельство, что если японская промышленность восприняла долгосрочную 
стратегию минимизации издержек (которая долгое время считалась отличительным 
признаком промышленной деятельности в США и во многом обусловила ее успех), то 
американские бизнесмены стали нередко отказываться от этой стратегии, предпочитая ей 
другую, нацеленную на быстрое получение высоких прибылей. Это привело к снижению 
конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке, к тому, что ряд 
многообещающих проектов, нацеленных на резкое повышение эффективности в 
долговременной перспективе, не был реализован. 

В связи с этим следует отметить, что в экономике в настоящее время из-за 
нестабильности ситуации в стране и ряда других причин многие новые виды предприятий 
получаемую прибыль тратят в основном на личное потребление своих работников, по 
существу не вкладывая средства в расширение производства. Все это не может не сказаться 
негативно на уровне технической вооруженности этих предприятий, а следовательно, на их 
эффективности и перспективе. Такое положение дел скажется негативно и на эффективности 
экономики страны в целом. 

Одной из форм проявления неопределенности в экономике является выбор критерия 
оценки эффективности в условиях многообразия вариантов решения проблемы. Одним из 
многочисленных примеров является только что рассмотренная проблема выбора двух 
различных стратегий предпринимательского поведения, одна из которых нацелена на 
скорейшее получение максимальной прибыли, другая же предполагает получение суммарной 
максимальной прибыли за довольно большой срок. Для решения этих проблем используются 
методы многокритериальной оптимизации, например, метод оптимизации по Парето и пр. 
Одной из сложных проблем предпринимательской деятельности является выбор 
оптимального варианта вложения капитала. Предприниматель в этом случае сталкивается с 
различными разновидностями неопределенностей, в своей совокупности они образуют 
критическую неопределенность, при которой вступает в действие элемент риска [1]. В этом 
случае возникает непростая задача - определить степень риска, учитывая рыночную 
конъюнктуру и влияние других факторов. 

Таким образом, в условиях возросшей изменчивости организационно-экономической 
среды осуществление производственной деятельности значительно усложняется, возрастает 
степень риска, что приводит к необходимости поиска нестандартных решений, реализации 
новых методов управления социально-экономическими процессами. В связи с этим 
целесообразно более детально рассмотреть проблемы обеспечения устойчивости 
производственных систем в условиях неопределенности экономического пространства. 
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В умовах нестабільної економіки, перевиробництві товарів і зростанні диференціації 
потреб покупців  від виробників, система вимагає застосування принципово нових підходів 
до управління підприємством, що приділяють підвищену увагу до поведінки економічних 
суб'єктів на ринку, враховуючи їх потреби і цілі. Характерними рисами ефективного 
управління у сучасних умовах можна виділити наступні: орієнтація на енергійну і швидку 
дію; постійний контакт з споживачем; розгляд людей як головного джерела підвищення 
продуктивності праці і ефективності виробництва; зв'язок з життям, посилений акцент на 
одну (або декілька) сферу діяльності, що має ключове значення цінності даного бізнесу; 
обмеження своєї діяльності лише тим, що знаєш і умієш найкраще;  простота форм 
управління та чисельність управлінського штату. 

Таким чином, в умовах нестабільної економіки, або переходу до ринкових відносин, 
все гостріше виникає необхідність організації маркетингової діяльності як однієї з функцій 
управління і методу підвищення ефективності виробництва на підприємствах.  

У класичному визначенні маркетинг - це передусім  підприємницька діяльність, 
пов'язана з просуванням товарів і послуг від виробника до споживача. У такому вигляді 
визначення носить описовий характер, так як не містить пояснення того, які товари, в яких 
об'ємах і з якими характеристиками повинні бути зроблені. Адже сам маркетинг не 
починається там, де завершується виробництво, навпаки, в його задачі входить визначення 
характеру і масштабів виробництва, а також шляхів рентабельного використання потенціалу 
підприємства.  

Сучасне трактування маркетингу розглядає його в більш широкому значенні - як  
філософію сучасного бізнесу. У теперішній час існують наступні чотири концепції 
управління виробництвом: виробнича, товарна, збутова, споживча концепція маркетингу. 
Три перші концепції вийшли з необхідності розв'язання проблем виробника і продавця. 
Принципово новим етапом з'явилася орієнтація на потреби покупця, спроби вирішити його 
проблеми.  

Тому,  пануючою стає споживча (ринкова) концепція маркетингу, яка  
використовуючи переваги вище перелічених, має на меті пристосувати управлінську систему 
до нових умов ринку. У основі цієї концепції лежать наступні положення.   По-перше, 
повинна бути здійснена орієнтація на задоволення потреб. Друге положення - це орієнтація 
на задоволення максимальної кількості потреб. Адже споживачі купують не товари або 
послуги, а комплексний ефект задоволення своїх потреб, тобто ту користь, яку принесе їм 
даний товар або послуга, а не сама річ як фізичний предмет.  По-третє, в основі концепції 
маркетингу повинна бути здійснена орієнтація споживача шляхом надання йому інформації 
про потреби, які задовольняються за допомогою даного товару. Це означає, що виробник 
повинен правильно запропонувати споживачеві свою модель, пов'язану із задоволенням 
потреби для подальшої її оцінки. 
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Маркетинг орієнтується на суверенітет споживача - концепцію, в рамках якої лише в 
умовах конкуренції і ринку споживач має в своєму розпорядженні можливість вибору таких 
товарів, які забезпечать в найбільшій мірі задоволення його потреб.  Треба пам`ятати, що в 
умовах ринкової економіки, споживач - це єдина людина, що надає роботу. 

Але, на ринку завжди дві сторони – споживач і виробник.  Кожен з них приходить 
на ринок зі свома цілями та інформацією стосовно обміну. Якщо процес обміну не 
задовольняє одну із сторін, можна вважати, що виробник помилився у чомусь: не вірно 
визначив потребу споживача; не вірно обрав сегмент; не вірно позиціонував свій товар, або 
послугу; не вірно призначив ціни; не вірно рекламував; правильно обрав сегмент, але вийшов 
не з тим товаром, або не вірно його позиціонував, та безліч інших бізнес-помилок. 

Варто пам`ятати, що виробники, навіть клієнтооріентовані, не є альтруїстами. Процес 
обміну на ринку, в умовах маркетингової діяльності, має стати двостороннєю, 
обоюдновигідною транзакцією. 

Виходячи з вищевикладеного, маркетинг можна розглядати як вид управлінської 
діяльності, в основі якої лежить досягнення цілей підприємства шляхом забезпечення 
динамічної відповідності між життєвими циклами (ЖЦ) товарів і потребами споживача.  

У сучасних умовах  діяльність підприємств і поведінка споживачів на ринку, а також 
формування їх цілей і реалізація вибору повинна здійснюватися за допомогою системного 
підходу, в рамках якого формується поняття системи. Системою називають визначену у часі 
і в просторі сукупність елементів з відомими властивостями і впорядкованими зв'язками між 
ними, тобто система являє собою комплекс процесів і явищ в їх взаємозв'язку. Використання 
системного підходу в управлінні орієнтоване насамперед на дослідження емерджентних 
властивостей, тобто тих властивостей системи, які не є властивостями її елементів і 
витікають з взаємозв'язку елементів між собою. Емерджентна властивість системи напряму 
пов'язана з її цілісністю як результатом динамічної (залежного від часу) взаємодії складових 
елементів.  

Сучасне підприємство можна назвати системою, так само як і ринок, в рамках якого 
воно функціонує. Наприклад, емерджентна властивість ринку виявляється в актах купівлі-
продажу і полягає в появі нової інформації про процеси обміну.  

Системний підхід являє собою методологічний прийом, в рамках якого всі можливі 
системи розбиваються на 2 частини: система і зовнішня середа. Елементом системи 
називається та її складова, яка в рамках даної системи не підлягає подальшому розбиттю.  

Метою системи називають її бажаний стан або результат функціонування, в тому 
числі і шляхом взаємодії із зовнішньою середою.   

Для сучасного підприємства, що здійснює свою діяльність в ринкових умовах, 
важливе значення має правильне визначення місії або його призначення. Частіше за все, 
визначення місії підприємства починають з відповіді на питання “Яку користь можна 
принести нашим споживачам?" Іншими словами, з позицій системного підходу місією можна 
назвати ту емерджентну властивість, якою підприємство виділяється в суспільстві і 
економіці. Після того, як встановлена місія підприємства, необхідно перейти до визначення 
цілей. Зокрема,  мета системи може виражатися через бажану емерджентну властивість. 
Мета як бажаний стан повинна бути усвідомлена, тобто повинна бути результатом свідомої 
діяльності окремої людини.  

Для того щоб бажаний стан був метою, він повинен задовольняти наступні вимоги: 
конкретність, досяжність, визначеність, орієнтація у часі.  

Мета завжди повинна бути конкретна. Наявність конкретної мети дає можливість 
здійснювати правильну орієнтацію системи, а також здійснювати контроль за процесом її 
функціонування. 

У маркетинговій діяльності всі цілі можна розділити на декілька видів: економічні; 
кількісні ; якісні; егоїстичні; соціальні ; екологічні і т.д. 

Така багатоплановість цілей пояснюється тим, що будь-яке підприємство або 
економічна система є багатоцільовими, тому  важливою проблемою є визначення 



 117

пріоритетності цілей. Діяльність підприємства пов'язана з великою кількістю різних груп. 
Але основною групою, на яку звертається сама пильна увага підприємства, є споживачі.  

Тому, з позицій маркетингу найважливішою задачею є дослідження поведінки 
споживача і моделювання його вибору. Поведінка споживача при здійсненні купівлі 
розглядається як процес прийняття рішення. А сам маркетинг можна визначити як свідомий 
вплив на процеси прийняття рішень споживачем. Основні риси, що характеризують задачу 
прийняття раціональних споживчих рішень наступні: 

1. Наявність мети (цілі). Якщо ж мета не визначена, то не виникає необхідність 
ухвалювати яке-небудь рішення. 

2. Наявність альтернативних ліній поведінки, тобто ситуація, при якій існує більше 
одного способу досягнення мети. З різними альтернативами можуть бути пов'язані різні 
витрати і різні ймовірності досягнення мети.  

3. Наявність обмежуючих чинників. Рішення звичайно приймаються в умовах дії 
великої кількості чинників, що обмежують можливість вибору (дисциплінуючі умови). 
Обмежуючі чинники можуть бути: економічні, технічні і соціальні. До економічних 
чинників відносяться чинники, пов'язані з ресурсами: час, грошові кошти, трудові ресурси, 
виробничі можливості і т.п. До технічних чинників відносять ті, які безпосередньо пов'язані 
з вимогами до технічних характеристик об'єктів: габарити, вага, міцність, надійність, 
точність, швидкодія і т.п. Нарешті, соціальні чинники, в тому числі людські, виражають 
вимоги не тільки політичної або соціальної доцільності здійснення тієї або іншої 
альтернативи, але і людської етики і моралі.  

Кінцевим результатом задачі прийняття рішення є рішення, яке  приймається на 
основі апріорі сформованих критеріїв. Критерії являють собою міру оцінки або засіб для 
міркування, тобто якісну характеристику об'єкта з урахуванням всіх його істотних 
властивостей і особливостей. Через критерії або систему критеріїв реалізуються переваги 
споживача при прийнятті рішень і  дозволяють йому здійснити обґрунтований вибір. Якщо 
критерії були визначені після прийняття рішень, то маємо ситуацію дефініції рішення.  

В управлінні виробництвом часто зустрічається помилка, при якій відбувається 
підміна цілей критеріями, наприклад, коли метою вважають отримання прибутку, в той час 
як прибуток - не мета, а критерій діяльності підприємства. Прибуток - це мета діяльності 
комерційних підприємств та підприємств, що є виробничо-орієнтованими. Компанії, які 
обрали маркетингову орієнтацію, прагнуть забезпечити довготривалий, стійкий розвиток 
разом зі своїми задоволеними та постійними споживачами. Тому метою маркетингу є 
створення та збереження споживача. 

Можливі кроки, які відносяться до вирішення проблеми прийняття рішення: 
усвідомлення проблеми, тобто необхідність вибору; пошук інформації; формування варіантів 
рішення; оцінка альтернативних шляхів досягнення кожного з варіантів; аналіз наслідків 
реалізації прийняття кожного з рішень; формування апарату переваг одних варіантів іншим; 
поведінка після прийняття рішень; оцінка наслідків прийняття рішення. 

Таким чином, можна вважати, що прийняття рішень являє собою свідомий вибір, що 
приводить до звуження множини різних варіантів на основі дослідження властивостей, 
оцінок і наслідків реалізації кожного з варіантів рішення та апріорі визначених критеріїв. 

З позицій прийняття рішень необхідно розрізняти вибір і псевдовибір. Псевдовибір 
підміняє реальний вибір в двох випадках: немає істотних відмінностей між варіантами 
рішень; велика кількість варіантів рішень, зокрема,  наявність слабодиференційованих 
марок (реальна кількість варіантів,  яку може оцінити людина - 7-10). Псевдовибір завжди 
призводить до прийняття імпульсивних, емоційних рішень споживачами. 

Вибір завжди здійснюється особою, що приймає рішення (ОПР), якою виступають 
окремі особи або групи людей, що володіють правами і несуть відповідальність за його 
здійснення. Право на прийняття рішення,  називається владою. Необхідність виявлення ОПР  
в процесі маркетингової діяльності полягає в тому, що це дає можливість визначити об'єкт 
впливу при прийнятті рішення про купівлю і подальше використання товару.  



 118

Особа, що приймає рішення може бути представлена як система, що направлена на 
досягнення певної мети. Кожної окремої ОПР, як і кожному споживачеві, властивий певний 
рівень домагань. Цей рівень можна визначити як міру реалізації цілей, що приносить 
особисте задоволення людині, яка ухвалює рішення і прагне до досягнення відповідної мети. 

Рівень домагань споживача базується на його потенціалі (можливостях). Від рівня 
домагань споживача багато в чому залежить вибір критеріїв, за якими буде прийматися 
рішення відносно купівлі і використання товару. 

Підвищена увага до дослідження проблем прийняття рішень в маркетинговій 
діяльності пояснюється таким чином. У рамках класичної економічної теорії вибір покупцем 
товарів певної фірми проводиться випадково при умові використання ринкових цін 
(однакових для всіх продавців). При цьому дана теорія досліджує тільки можливості 
потенційного вибору, вираженого через попит, тобто платоспроможну потребу. Принципова 
відмінність маркетингу від класичної економічної теорії полягає в тому, що фірма здійснює 
певні дії за попередньою (апріорною) орієнтацією споживача з метою перетворення 
випадкового вибору  в «невипадковий», при якому ймовірність вибору товару даної фірми 
змінюється в сприятливу для неї сторону.  

Вивчити потреби і мотиви, якими керується споживач при виборі товару або послуги - 
це головна задача маркетингу. Без цього неможливе створення механізму впливу на 
споживача при прийнятті ним рішення про придбання товару. Задачею теорії мотивації є 
дослідження питання про те, чому споживач придбає той або інший товар, на основі яких 
потреб і що спонукає його до цього.  

Категорія потреби виникає тоді, коли людина або соціальна група будують уявний 
образ, пов'язаний з можливістю  задоволення потреби.  

Необхідно зазначити, що у різних ОПР та споживачів потреби відрізняються одна  від 
одної, оскільки вони формуються в свідомості людини в залежності від його потенціалу і 
рівня домагань, виходячи з цілей і критеріїв придбання товару.  Потенціал  споживача, 
тобто людини, що купує товари для власного споживання, складається з: інформаційного, 
інтелектуального, фінансового, трудового, потенціалу відносин, тощо. Звісно, для кожного 
споживача ці складові та величини потенціалу будуть різними. Тому, рівень домагань 
споживача представляє його місце на ієрархічній шкалі потреб відповідно до його 
потенціалу. При розгляді рівня домагань споживача важливе значення має відповідність 
цього рівня реальному потенціалу індивіда. Дійсно, досить рідко можна зустріти 
відповідність високого рівня домагань і такого ж потенціалу (або всіх його складових) у 
споживача і навпаки. Але можна об`єднати споживачів з низьким, середнім та високим 
рівнями домагань. При виборі товарів та оцінки цін такі споживачі мають різну поведінку. 
Так, споживачі з високим рівнем домагань при прийнятті рішень про купівлю, будуть 
орієнтуватися в першу чергу на якість товару. Причому, треба зауважити, що якість товару -  
це суб`єктивна оцінка властивостей та характеристик товару, які, на погляд споживача 
вирішать його проблему так, як він очікує. Споживачі з середнім рівнем домагань завжди 
прагнуть до пошуку оптимального співвідношення ціни та якості. Низький рівень домагань 
споживача при виборі товарів  орієнтує його лише на ціну.  

Окремою частиною споживачів з різними рівнями домагань (частіше середніми) 
можна виділити етичних, або патріотичних споживачів, які при виборі товарів орієнтуються 
на критерій виробництва, тобто купують товари виключно виробництва  своєї країни. Для 
нестабільних економік такі споживачі мають стати головним об`єктом маркетингового 
впливу компаній. Саме такі споживачі свідомо купуючи місцеві товари, підтримують 
економіки своїх країн.  

Для задоволення потреб споживачів компанії пропонують на ринок  ті або інші 
товари. Поняття товару в маркетингу в значній мірі відрізняється від поняття товару в 
класичній політекономії, з точки зору якої товар являє собою продукт труда, призначений 
для обміну шляхом купівлі-продажу. У маркетингу  товар розглядається як засіб 
розв'язання проблеми споживача. Тобто товар являє собою сукупність атрибутів або 
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властивостей, за допомогою яких можна задовольнити різні потреби людини (іншими 
словами, крім вартості, будь-який товар володіє ще і споживчою вартістю або корисністю). 
Тому, для того, щоб продукт труда став товаром, необхідно мати проблему, що вирішується 
за допомогою цього продукту.  З цих позицій, в маркетингу розглядаються наступні 
можливості обміну: продаж товару як такого (являє собою потенційну можливість 
задовольнити ту або іншу потребу покупця); продаж товару як ідеї (надає покупцеві ідею 
розв'язання його проблеми); продаж товару, як образу життя (являє собою можливість 
задовольнити різні потреби і одночасно продаж товарів і ідей). 

Виходячи з цих положень, споживач завжди повинен чітко розуміти, що саме він 
купує, придбаючи той або інший товар. А з точки зору виробника, необхідно завжди 
нагадувати, що саме продається.     

Але, необхідно знати, що атрибути володіють неоднаковою значущістю в очах 
покупців. З точки зору людини, значущість атрибута відображає цінності і пріоритети, з 
якими він пов'язує певні вигоди. Цінність товару, або його корисність  є основою при 
формуванні цін у маркетингу. Правильне визначення ціни напряму впливає на рівень попиту 
та підвищення ефективності діяльності підприємства, особливо в умовах нестабільної 
економіки.  Саме тому, знати свого споживача якомога краще,  для будь-якої компанії стає 
головною задачею.  

Одним з перших стратегічних рішень, що приймаються менеджментом компанії, 
повинно бути визначення ринку на якому вона може вести конкурентну боротьбу.  Цей вибір 
свого базового ринку має на увазі проведення сегментації ринку, що досліджується,  тобто 
розділення ринку на чітко позначені групи споживачів, що розрізнюються за своїми 
потребами, характеристиками або поведінкою, для обслуговування яких можуть бути 
потрібні певні маркетингові комплекси або товари.  

Здатність сегментувати ринок - одне з самих головних умінь, яким повинна володіти 
фірма. Найбільшу цінність такі вміння набувають в умовах нестабільної економіки. 
Звертатися тільки до тих сегментів, де компанія має кращі компетенції та кращу 
ефективність маркетингової діяльності – найкоротший шлях до успіху на ринку. 

Вибір найбільш привабливих для компанії сегментів має базуватися на її потенціалі. 
Так само, як і споживачі, виробники мають декілька складових потенціалу: технологічний, 
трудовий, виробничий, фінансовий, потенціал відносин, тощо. Звичайно, компанії мають 
також і свої рівні домагань.  Рівень домагань  компанії частіше всього  визначає її місію.  
Наприклад, компанія має місію грати першу роль серед компаній на ринку  авіаційних 
послуг. Або входити в десятку кращих виробників дитячих товарів. Або, орієнтуватися на 
«нішу». Причому, «нішею» можна назвати частину будь-якого товарного ринку, що не 
зайнята компанією, яка має вищий рівень домагань. 

Після здійснення сегментації і вибору цільового сегмента головною задачею для 
фірми стає позиціонування, тобто представлення товару на ринку загалом і на сегментах 
зокрема.  Для компанії важливо ретельно відібрати способи, за допомогою яких вона буде 
прагнути виділитися серед своїх конкурентів. Надалі,  при формуванні маркетингової 
стратегії, треба визначити основні цільові установки, що мають бути реалізовані  за 
допомогою стратегії і  полягають в тому, щоб вести свої справи етично і чесно по 
відношенню до конкурентів, домагатися конкурентної переваги на ринку і створювати коло 
лояльних покупців.  
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Інноваційно-інвестиційна спроможність підприємства у сучасних умовах 
господарювання є одним із найвпливовіших факторів його конкурентоспроможності на 
національному та світовому ринках. Необхідність урахування впливу багатьох факторів 
мінливого зовнішнього і внутрішнього середовища обумовлює пріоритетність питань 
розробки та використання відповідного сучасного методичного інструментарію діагностики 
інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (І-ІСП). 

Питанням розробки та особливостям практичного використання методичного 
інструментарію діагностики в області інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств 
присвячено велику кількість наукових праць. Так, питання оцінки інноваційно-
інвестиційного потенціалу та інноваційного розвитку розглянуті у роботах таких відомих 
українських науковців, як С.М. Ілляшенко [1], П.П. Микитюк [2] В.Л. Осецький [3], К. П. 
Покатаєва [4], Л.В. Соколова [5] та ін. Питанням оцінки інноваційної спроможності та 
економічної діагностики присвятили свої роботи такі вчені, як Н.В. Смолінська  [6], О.Г. 
Мельник [7], Я.А. Фомін [8] та ін. Проте результати наукового пошуку свідчать про те, що на 
сьогоднішній день не існує єдиного методичного підходу до формування ознакового 
простору діагностики І-ІСП, що обумовлює можливість подальшого розвитку напрямів 
вирішення цієї проблеми. 

Метою дослідження є визначення особливостей та вимог до науково-методичного 
забезпечення формування діагностичного простору інноваційно-інвестиційної 
спроможності підприємства. У межах проведених попередніх досліджень [9-11] 
обґрунтовано комплексний підхід до багатоконтурної діагностики І-ІСП, який відрізняється 
комплексним і системним характером.  

Комплексний характер полягає у використанні багатоконтурного ареалу діагностики, 
що відрізняє даний підхід від запропонованих раніше. Багатоконтурність процесу 
діагностики І-ІСП визначається: двомірним розподілом стану конкурентного інноваційно-
інвестиційного середовища; тримірним розподілом ознакового діагностичного простору; 
часовим виміром діагностичної процедури [11, с. 108]. Системний характер запропонованого 
підходу проявляється в тому, що динамічний вектор (ідентифікація І-ІСП у часі) відображає 
динаміку показників у їхньому взаємному співвідношенні як елементів системи І-ІСП. 
Графічно діагностичний простір І-ІСП представлений на рис. 1. 

Слід відзначити, що ознаковий контур (р) містить, на відміну від запропонованих 
раніше, інтегральні показники, які відображають кілька аспектів інноваційно-інвестиційної 
спроможності підприємства.  
На основі ланцюга компетенцій підприємства в інноваційно-інвестиційній сфері та 
можливості отримання статистичної інформації для їх оцінки, запропоновано як напрями 
діагностики І-ІСП використати такі [9]: акумулювання фінансових і матеріальних ресурсів 
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для здійснення інноваційної діяльності; активне маневрування інвестиційними ресурсами 
(оптимізація фінансових потоків щодо реалізації інвестиційних проектів і програм); 
оцінювання реальних інвестиційних можливостей підприємства; підвищення інноваційності 
ресурсів інтелектуального капіталу (здатність працівників розробляти та впроваджувати 
інновації). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Діагностичний простір інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства  
(І-ІСП) 

Джерело: розробка автора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.  2. Структурно-логічна схема формування ознакового контуру діагностики  І-ІСП  

Джерело: розробка автора 
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Враховуючи вищевикладене, у даному дослідженні об'єднані  запропоновані 
напрямки діагностики І-ІСП і представлені у вигляді трьох інтегральних показників: а) 
інтегральний показник ефективності використання грошових коштів для фінансового 
забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності; б) інтегральний показник інноваційно-
інвестиційних можливостей підприємства; в) інтегральний показник соціально-
мотиваційного забезпечення І-ІСП. У результаті подальшого сполучення цих трьох 
інтегральних показників буде отриманий також агрегований показник інноваційно-
інвестиційної спроможності підприємства. 

Структурно-логічна схема формування ознакового контуру діагностики  І-ІСП 
представлена на рис. 2. 

На відміну від існуючих підходів класовий контур у даному дослідженні 
запропоновано формувати на основі чотирьох індикаторів, алгоритм розрахунку яких 
обумовлений наявними даними зі статистичної звітності підприємства. Комплекс 
розпізнавальних класових індикаторів охоплює відносні показники, які характеризують 
ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності та ринкову перевагу підприємства серед 
конкурентів, враховуючи рівень концентрації (монополізації) ринку.  

Виходячи з наведених вище положень, у даному дослідженні запропоновано класовий 
контур представити такими індикаторами (рис. 3):  

- рентабельність інвестицій в нематеріальні активи (Рнма); 
- рентабельність продажів інноваційної продукції (Ріп); 
- індекс ринкової позиції підприємства (Ірп); 

- модифікований коефіцієнт Харфіндала-Хіршмана ( м
ххК  ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Індикатори, що формують класовий контур діагностики І-ІСП 
Джерело: розробка автора 
 

Запропонований комплекс класових індикаторів може бути поширений (звужений), 
укрупнений (більш деталізований) в залежності від мети діагностування, інформаційно-
статистичної бази та особи, що приймає рішення.  

Перші два зазначені індикатори характеризують результати (ефективність) 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, методика розрахунку яких наведена 
нижче. 
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Рентабельність інвестицій в нематеріальні активи (Рнма) пропонується розраховувати 
за формулою: 

нма

вал
нма КІ

П
Р  , 

де Пвал – сума валового прибутку; 
КІнма – сума капітальних інвестицій у нематеріальні активи. 
Рентабельність продажів інноваційної продукції пропонується розраховувати за 

формулою: 

заг

іп
іп ВІ

ОР
Р  , 

де ОРіп – обсяг реалізації інноваційної продукції; 
ВІзаг –  загальна сума витрат на інновації. 
Звичайно, позитивною динамікою зазначених обох показників для підприємства буде 

їх збільшення у часі. 
Особливої уваги серед запропонованих індикаторів заслуговують останні два, які 

дозволяють врахувати позицію досліджуваного підприємства на ринку та рівень 
концентрації ринку серед підприємств-конкурентів, які складають діагностичний простір. 

З метою діагностичної процедури у даному дослідженні запропоновано як один з 
класових індикаторів використати індекс ринкової позиції підприємства (Ірп), який 
розраховується відношенням чистого доходу досліджуваного підприємства до суми чистого 
доходу підприємства з максимальним значенням з числа підприємств діагностичного 
простору: 

max

і
рп ЧД

ЧД
І  , 

де ЧДі – чистий дохід і-го підприємства; 
ЧДmax –  максимальне значення суми чистого доходу із всієї сукупності підприємств, 

що формують діагностичний простір. 
Звичайно, позитивною динамікою даного показника є збільшення його у часі, та 

максимальне значення даного індексу відповідатиме підприємству з максимальною 
ринковою позицією серед підприємств-конкурентів. Даний показник дозволяє позиціонувати 
інноваційно-інвестиційну спроможність досліджуваного підприємства саме серед 
підприємств, які входитимуть до діагностичного простору. 

На особливу увагу заслуговує четвертий індикатор – модифікований коефіцієнт 

Харфіндала-Хіршмана ( м
ххК  ), який дозволяє урахувати та оцінити рівень концентрації 

(монополізації) ринкового середовища саме серед підприємств, які обрані до діагностичного 
простору. 

 За класичним уявленням розрахунок коефіцієнта Харфіндала-Хіршмана здійснюється 
за формулою: 




 
с

1і

2
іхх ЧК , 

де Чі – частка ринку і-го підприємства галузі; 
с – кількість підприємств на ринку. 
Якщо Кх-х наближається до 0, то це свідчить про високий рівень конкуренції на ринку; 

якщо Кх-х наближається до 1, то це характеризує ринок як високо монополізований.  
Враховуючи підхід, викладений у роботі [7, с. 238], який передбачає використання 

оберненої шкали Харфіндала-Хіршмана, та  вимоги, висунуті до інформаційно-статистичної 
бази процесу діагностування, у даній роботі запропоновано використати модифіковану 
формулу Харфіндала-Хіршмана, яка набуває вигляд: 
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сд

1і

2
ід

м
хх ЧК , 

де Чід – частка ринку і-го підприємства у загальному обсязі виробництва всіх 
підприємств, обраних до просторового контуру діагностики, яка розраховується за 
формулою: 





сд

1і
і

і
ід

ЧД

ЧД
Ч ; 

сд – загальна кількість підприємств, обраних до просторового контуру діагностики. 

Таким чином, якщо м
ххК   наближається до 0, то це свідчить про високий рівень 

монополізації, і якщо м
ххК   наближається до 1, то це свідчить про високий рівень 

конкуренції серед підприємств, які входитимуть до діагностичного простору.  
З метою формування контуру класів S1 (високий рівень І-ІСП) i S2 (низький рівень І-

ІСП) пропонується подальше агрегування зазначених індикаторів. Так, у загальному виді 
інтегральний показник (L), що характеризуватиме приналежність підприємств до 
відповідного класу  запропоновано розраховувати за формулою: 

       n
n

1l
lsL 


 , 

де sl – l-й індикатор класового контуру; 
n – кількість індикаторів класового контуру. 
Відповідно до запропонованого підходу у даному дослідженні розрахунок 

інтегрального показника (L) матиме вигляд: 

                            4 м
ххрпіпнма

4
33214

4

1l
l КІРРsssssL 


  . 

Результат градації підприємств на два класи S1 (високий рівень І-ІСП) i S2 (низький 
рівень І-ІСП) визначається за шкалою Харрингтона, яка характеризує ступінь виразності 
критеріальної властивості та має універсальний характер. При цьому враховуючи 
необхідність виділення двох класів, пропонується використати модифіковану шкалу 
Харрингтона, яка наведена у табл. 1. 

Таблиця 1 
Шкала Харрингтона для формування класового контуру 

Змістовний опис 
градацій 

Чисельне значення
Змістовний опис 

градацій контуру розпізнавальних 
класів 

Чисельне значення 

Традиційна шкала Модифікована шкала (авторський підхід) 
Дуже висока 0,8 - 1,0 

Висока 0,64 - 0,8 
Середня 0,37 - 0 64 

Високий (достатній)  
рівень І-ІКП (S1) 

0,37 – 1,00 

Низька 0,2 - 0,37 
Дуже низька 0,0 - 02 

Низький рівень І-ІКП (S2) 0,0 - 0,36 

 

 Джерело: розроблено автором  
  

У загальному вигляді сформований класовий контур характеризується такою 
математичною інтерпретацією: 
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 1L37,0S1  ;     
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 36,0L0,0S2  ;    











 


36,0s0,0S 4

4

1l
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Таким чином, формування класового контуру (S1, S2) ґрунтується на     чотирьох 
інтегральних індикаторах, які по своїй суті є відносними показниками і функціонально 
призначені для створення порівняльної бази між підприємством, що діагностується, і 
підприємствами-конкурентами (суб'єктами діяльності даної галузі). 

Запропонований у даній роботі підхід до формування діагностичного простору І-ІСП 
дозволяє визначити критерії і показники з метою позиціонування рівня І-ІСП 
досліджуваного підприємства у конкурентному просторі та здійснити кількісну 
ідентифікацію стану І-ІСП у часі. 

Перспективою подальших досліджень може бути розробка методичного 
інструментарію розрахунку інтегральних показників, що створюють ознаковий контур 
діагностичного простору. 
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1.20. ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ИНТЕГРАЦИИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В ОПТОВО - 

РОЗНИЧНЫЕ РЫНКИ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Севидова И.А. 
к.э.н., доцент, докторант 

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева, Украина 
 

Сельское хозяйство относится к числу важнейших приоритетов социально-
экономической политики Украины. Cельское хозяйство стало единственной отраслью 
экономики Украины, которая в 2014 году показала прирост в 2,8%. Но проблему 
продовольственной безопасности и оценки качества в настоящее время в регионах решают 
самостоятельно. Разрабатываются документы, регламентирующие ассортимент, объем и, 
главное, качество продуктов, поставляемых в магазины. Но основная цель отечественных 
сельхозпроизводителей – это сделать свою продукцию конкурентной, для достойного 
представлания свей продукции на европейском рынке. Украинская сельскохозяйственная 
продукция, по ряду вполне объективных экономических причин, отстает от продукции 
ведущих европейских производителей в плане разработки и использования новейших 
химических препаратов-стимуляторов роста, генетически модифицированных гибридов, а 
также пестицидов и гербицидов.  

Реальная и полноценная система продовольственной безопасности Украины должна 
охватывать следующие составляющие: прочное и надежное обеспечение, базирующееся на 
национальном АПК, способном постоянно обеспечивать население продуктами питания на 
соответствующем уровне, адекватно реагируя на конъюнктуру продовольственного рынка; 
физическая и экономическая доступность необходимого количества и ассортимента 
продовольствия для различных категорий населения обеспечивается их 
платежеспособностью, что не ставит под угрозу удовлетворение других основных 
потребностей человека; система защищенности отечественного производителя 
продовольственных товаров от импортной зависимости как в продовольствии, так и 
ресурсном обеспечении. [9]  

Рациональная или территориальная организация аграрного производства 
осуществляется с учетом следующих критериев: максимального использования 
возможностей природно-экономических факторов повышения урожайности и цен, снижение 
себестоимости, улучшение качества, повышение рентабельности производства продукции; 
рационального использования трудовых и энергетических ресурсов, производственных 
мощностей консервных и винодельческих заводов; сокращение потерь продукции при 
транспортировке и хранении; обеспечение требований по охране окружающей среды. 

Особое внимание должно быть уделено проблемам создания в обществе социальной, 
экономической и правовой базы становления новых субъектов хозяйствования, способных 
работать в условиях современных рыночных отношений. Дальнейшее развитие аграрных 
предприятий возможно только при условии сочетания его с развитием различных форм 
кооперации, и интеграции их с различными современными формами хозяйствования в АПК. 

  Основными путями повышения эффективности производства в 
сельскохозяйственных предприятиях могут быть методы организации, направленные на 
устранение различного рода потерь и сокращения производственных затрат, повышение 
производительности труда. Следует рассматривать возможности воздействия на валовую 
продукцию, себестоимость и прибыль, а через эти показатели на уровень рентабельности и 
дальше на повышение эффективности производства. [10] 

Несоответствие материально-технической базы большинства отечественных аграрных 
предприятий современным требованиям ведения сельскохозяйственного производства не 
позволяет эффективно использовать новые технологии производства, которые направлены 
на ресурсосбережение, экономное расходование топлива и электроэнергии.  
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В современных условиях повышение экономической эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции, необходимое для расширенного воспроизводства, 
предусматривает получение устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур с 
соблюдением необходимых норм внесения минеральных удобрений, использование 
высококачественных семян, применение новейших средств механизации и других 
технологических приемов, разработку оптимальной структуры производства и механизма 
реализации продукции с учетом требований рынка в специализированных предприятиях. [2, 
5]  

Чтобы решить эту проблему нужно строить не только крупные оптовые рынки 
сельскохозяйственной продукции, но и локальные фермерские рынки и другие 
логистические объекты для хранения и предпродажной подготовки продукции. Для того, 
чтобы система оптовых, оптово-розничных, локальных фермерских рынков и логистических 
объектов работала еще эффективнее, необходимо создание и овощной бирже. Она будет 
обеспечивать оптовых покупателей информацией, у кого, по какой цене и в каких объемах 
они могут приобрести ту или иную сельхозпродукцию, способствовать формированию 
оптовых партий однородной продукции для отправки на экспорт. 

Современный оптовый сельскохозяйственный рынок - это регулируемый и 
управляемый механизм движения продовольствия и сырья, имеет развитую инфраструктуру. 
Задача такого рынка в составлении отношений по всей технологической цепочке, 
предоставлении участникам оптовой торговли - и продавцам и покупателям - необходимых 
помещений, оборудования и услуг. 

Необходимость агропромышленной интеграции во всех странах связана с большим 
технической сельскохозяйственного производства по сравнению с промышленностью; 
сезонностью аграрного производства, зависимости его от погодно-климатических условий; 
стихийностью рынка сельскохозяйственной продукции; необходимостью повышения 
конкурентоспособности производства. [3] 

Передовой отечественный опыт, а также развитие подобных продуктовых 
подкомплекса в развитых странах мира свидетельствуют, что главной предпосылкой 
решения этой проблемы есть объективные процессы развития производственных отношений 
и реализация обоснованного экономического механизма отношений между звеньями 
подкомплекса. 

Объективный процесс углубления специализации, усиление концентрации и 
интенсификации, кооперации и комбинирования сельскохозяйственных отраслей приводит к 
их сочетание с промышленными предприятиями и другими сферами экономики путем 
повышения уровня развития техники, машинной технологии, массово-поточного 
производства. [4] 

Всесторонняя интеграция сельскохозяйственных предприятий в единый мировой 
рынок способствует развитию эффективных производственных отношений, увеличению 
объемов производства высококачественных конкурентоспособных продовольственных 
товаров, позволяет получать более высокие экономические результаты за счет использования 
таких преимуществ этого процесса. Развитие межотраслевых интеграционных процессов в 
производстве продукции сельского хозяйства, вызывает рост специализации и концентрации 
производства сельскохозяйственной продукции, ее промышленной переработки, 
эффективное использование новейших достижений научно-технического прогресса, 
рационального использования природных и производственных ресурсов, расширение 
ассортимента, увеличение объемов производства и повышение качества продукции, 
повышение ее конкурентоспособности, обеспечения воспроизводства и сохранения 
окружающей природной среды, получение более высокого уровня эффективности 
агропромышленного производства и прибыльности деятельности всех звеньев. 

Согласно действующему законодательству Украины, ассоциация по производству, 
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции создается по инициативе и по 
решению учредительной конференции полномочных представителей аграрных 
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формирований, перерабатывающего предприятия и субъектов реализации на добровольных и 
взаимовыгодных условиях. Экономический механизм взаимоотношений между участниками 
интеграции заключается в пропорциональном распределении конечных результатов, 
основным принципом которого является пропорцыональное разделение текущих затрат на 
всех стадиях производства и реализации конечного продукта потребления. Это создает 
предпосылки для формирования общей цели, связанной с производством и реализацией 
конечного продукта потребления. 

В зарубежных странах сельскохозяйственное производство постоянно развивается и 
субсидируется государством. Аграрные хозяйства в странах ЕС в основном интегрированы в 
крупные агрофирмы. Характерным для развитых стран и действенным механизмом рынка 
является система оптовой продажи, цивилизованный маркетинг (изучение спроса и 
предложения, доставка товаров в места потребления, хранения и реализации, производство 
тары, реклама, заключения торговых сделок), а также здоровая конкуренция.  

Кооперативно - акционерные компании (предприятия), членами которых являются как 
фермеры, так и хозяйства населения, позволяют объединять личный капитал и 
кооперативные усилия всех в производственной (преимущественно в заготовке, переработке 
и хранении продукции) и торговых сферах. Акционерная форма учета инвестиций и 
распределения прибыли и демократическая система управления дают возможность 
производителям получать дополнительную прибыль и отстаивать свои основные интересы. 
[1] 

В этих странах, с целью обеспечения продовольственной безопасности и экспансии 
продукции на мировом рынке, фермерские хозяйства, как правило, имеют государственную 
поддержку и возможность реализовывать свою продукцию.  

С целью обеспечения быстрого продвижения товаров к потребителям и более полного 
удовлетворения потребностей населения продовольствием создаются продовольственные 
рынки различных видов, как специализированные, так и универсальные. 
Специализированные оптовые рынки - распространенная форма оптовой торговли 
сельскохозяйственной продукцией в странах ЕС, США и Канаде. В странах ЕС получила 
широкое распространение реализация сельскохозяйственной продукции на кооперативных 
аукционах, которые, как правило, находятся в районах производства плодов и овощей и 
организуют свою деятельность с сельскохозяйственными товаропроизводителями на 
договорной основе. По сути своей они являются специфической формой оптовых рынков. 

Как свидетельствует мировой опыт, оптовый рынок - это не просто место, где 
осуществляется купля-продажа сельскохозяйственной продукции, это один из важнейших 
элементов аграрной инфраструктуры, благодаря которому осуществляется прозрачное 
ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, распределение потока 
продовольственных товаров. Это также важный механизм обеспечения продовольственной 
безопасности страны, развития конкуренции, повышения эффективности деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, уменьшение уровня тенизации экономики. [7] 

   Следует также отметить, что оптовая торговля в Европе имеет большое значение не 
только для внутреннего оборота, но и для внешней торговли, о чем свидетельствует тот факт, 
что 12% оптового товарооборота является экспортом, в котором участвовали 32% компаний 
занимающихся оптовой торговлей (в эту группу входят и оптовые рынки). Значение оптовой 
торговли в странах Европейского Союза изменяется, но в целом их часть около 80% от 
общего оборота на четыре страны: Германия, Великобритания, Франция и Италия. [11] 

В странах ЕС наблюдается тенденция расширения оптовыми компаниями различного 
типа сети оптовых баз, супермаркетов, магазинов самообслуживания. Такая форма сбыта 
сельскохозяйственной продукции, как и других видов продовольственных товаров, 
позволяет существенно снизить затраты оптовых компаний при транспортировке товаров, 
перекладывая их на фирмы розничной торговой сети. Предприятия розничной торговли 
охотно идут на это, привлеченные возможностью отбора партий овощей, плодов и 
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продукции их переработки большей свежести и высокого качества, компенсируя 
повышенные расходы увеличением розничных цен. 

Крупные агропромышленные объединения, как правило, уже имеют в своем составе 
перерабатывающие предприятия и предприятия оптовой торговли, а также кооперативы по 
переработке и сбыту продукции. В странах ЕС кооперативы, специализирующиеся на сбыте 
сельскохозяйственной продукции в своей структуре имеют собственные хранилища, 
установки для предварительного охлаждения продукции, а также упаковочные предприятия. 
С целью гарантированного обеспечения сбыта продукции большинством кооперативов была 
организована собственная торговая сеть. 

С целью урегулирования вопросов, касающихся жизни, здоровья, обеспечения 
безопасности и высокого качества жизни людей, в законодательстве Евросоюза происходят 
непрерывные изменения, приведения отдельных стандартов в одинаковых требований. В 
частности, гармонизацией через внесение изменений (директив) в европейский сертификат 
СЕ занимается Европейский орган испытаний и сертификации продукции (EFSA), а также 
Европейская Комиссия. С 1 января 2010 года в ЕС введена директива, устанавливающая 
контроль продуктов питания на всех этапах производства, которая реализует принцип «от 
фермы до вилки или от хлева к столу» и распределяет ответственность за качество и 
безопасность товара на всех участников пищевой и торговой цепочки: изготовителя, 
импортера и дистрибьютора. 

В последних законодательных нововведений Европы и многих других государств 
относится НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критических 
контрольных точек), для внедрения которой от производителя нужно провести исследования 
собственного продукта и всего процесса производства, а также отследить работу 
поставщиков, качество сырья, упаковки и торговых систем. Основным международным 
знаком качества на сегодняшний день является ISO (Международная организация по 
стандартизации, которая и определяет соответствие данным требованиям). 

Отношения Украины с Европейским Союзом в современной внешне- и 
внутриполитической ситуации имеют для нее исключительно важное значение. Европейский 
рынок имеет свои стандарты и для того, чтобы выйти на этот рынок, соответствовать уровню 
безопасности и существующих технических условий, нам необходимо осуществить 
необходимые изменения и в техническом регулировании и в требованиях по безопасности 
продукции. Это даст возможность не только на внутреннем рынке повысить качество и 
безопасность товаров, но и позволит выйти не только на европейские рынки, но и на рынки 
других стран, принимающих стандарты ЕС. 

Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, и 
предусмотреная Соглашением гармонизация украинского законодательства, в частности, что 
касается стандартов и требований к безопасности продукции, позволит предприятиям-
представителям отечественной сельскохозяйственной отрасли значительно расширить рынки 
сбыта своей продукции. [8] 

Для Украины типична ситуация, при которой для обеспечения экспортных поставок 
необходимо осуществить крупные закупки по импорту энергоносителей. Итак, для Украины 
важно не просто наращивание присутствия на внешних рынках, а оптимизация структуры 
экспорта, улучшение качества, повышение экономической и технологической 
эффективности экспортного производства. 

Перспективными направлениями поддержки экспорта продукции АПК Украины на 
современном этапе являются: стимулирование производства продукции, имеющей 
экспортний потенциал; содействие модернизации производственных мощностей 
ориентированных на экспорт; оптимизация правового и нормативного обеспечения 
экспортных операций; совершенствование механизма кредитования производств, 
осуществляющих экспорт; налаживание эффективной системы страхования экспортных 
операций; обеспечения достаточной правовой поддержки национальных производителей при 
проведении судебных разбирательств; обеспечение сертификации продукции отечественного 
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производства, соответствия метрологического и стандартизационного оформления 
отечественной продукции в соответствии с требованиями рынков стран ЕС. Таким образом, 
международный опыт построения организационной структуры и схемы функциональных и 
координационных связей аграрных предприятий-производителей сельскохозяйственной 
продукции может быть принят во внимание при поиске путей решения проблем, стоящих 
перед украинским сельским хозяйством.  
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Постановка проблеми. Для економіки ХХІ сторіччя характерні динамічні зміни, які 
відбуваються в результаті асиметричного і стрімкого розвитку її секторів. Економічна криза 
2008-2014 рр. серйозно послабила весь ринок авіації (і виробництво і перевезення). За таких 
ринкових умов, загострення конкурентної боротьби в бізнесі актуалізує проблему побудови 
інноваційної моделі розвитку, яка базується на інтелектуалізації всіх сфер суспільного життя, 
глобальній експансії нововведень і полягає у формуванні вектора розвитку, який забезпечує 
інтелектуальне лідерство [8].  

Отже, технічні, технологічні й управлінські інновації перетворюються на ключові 
чинники формування потенціалу успіху і конкурентоспроможності підприємств особливо в 
кризовий і посткризовий періоди. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В умовах 
реформування економічної системи й переходу від планової до ринкової економіки в 
більшості українських авіапромислових підприємств з'явилася можливість самостійно 
ухвалювати рішення, що стосуються масштабів і напрямків їх виробничої діяльності, 
способів її здійснення. Але збережена в них система управління, орієнтована на роботу в 
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стабільних умовах державного замовлення на авіа-продукцію, виявила свою нездатність 
здійснювати адаптацію підприємств до кризових умов, геополітичної нестабільності, при 
розриві колишніх господарських зв'язків з РФ і росту конкуренції, та повернути їм досягнуті 
раніше позиції в області виробництва авіаційної продукції в стабільній геополітичній 
обстановці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Постановка питання про необхідність 
випереджаючого підходу в антикризовому менеджменті авіапромислових підприємств із 
різним ступенем присутності його вирішення міститься в роботах вітчизняних вчених: Ю.Ф. 
Кулаева, В.Н. Панченко,  Л.А. Ященко, В.М. Загорулько, О.М. Ложечевської, О.В. 
Ареф’евої, С.М. Подрези, В.І. Щелкунова. 

В більшості публікацій дана область економічних знань висвітлена з недостатнім 
ступенем систематизації, повноти і точності. Незважаючи на зростаючу актуальність, саме 
концептуальні засади розвитку потенціалу успіху підприємств для випереджаючого 
антикризового управління залишаються слабо опрацьованими в зарубіжній і особливо у 
вітчизняній спеціальній літературі з антикризової проблематики. 

Метою статті є розгляд  чинників та провісників кризового стану та визначення 
складових потенціалу успіху авіапромислових підприємств України і його впливу на 
ймовірний розвиток процесів в межах кризового ланцюга.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Авіапромислове підприємство 
представляє собою надскладну систему. Криза, яка зачіпає численні елементи і різноманітні 
типи структурних зв'язків підприємницької системи (способів поєднання її елементів в ціле), 
не може бути простим, легко ідентифікованим явищем.  

Наразі в Україні очевидне падіння виробництва літаків. Так, 2012 р. було випущено 4 
одиниці, а за 5 років (2008-2012) вітчизняною літакобудівною галуззю було випущено всього 
22 літаки. Звичайно що це пов’язано із світовою фінансово-економічною кризою, але не 
тільки. 

Головною особливістю української авіабудівної галузі є те, що вона практично не 
випускає серійно літаки. Українська авіаційна промисловість перебуває в стані штучного 
виробництва. Конструкторське бюро ім. Антонова агонізує і створювати нові літаки вже не в 
змозі. Воно і не намагається що-небудь створювати. Серійне виробництво літаків в Україні  
так і не налагоджене і тільки в 2011 році зроблено 2 літаки Ан-148. Оскільки існує тільки 
штучне виробництво, то і ціни на кінцеву продукцію дуже високі, не конкурентоздатні і 
покупців немає. 

За передкризовий період (2004-2008 рр.) було виготовлено лише 14 одиниць 
повітряної техніки, в той час коли потужності одного Харківського авіаційного виробничого 
підприємства дозволяють виготовляти 21 одиницю. Причинами такої ситуації є проблеми із 
фінансуванням, цільовим використанням коштів та нестача кваліфікованих менеджерів.  

У цілому фінансовий стан більшості підприємств авіабудівної галузі за матеріалами 
досліджень оцінюється як незадовільний.  

Ситуація ускладнюється і тим, що вітчизняні літаки основних типів, використовувані 
авіатранспортними компаніями, не відповідають нормам ІКАО до експлуатованих 
повітряних судів по забезпеченню точності навігації, обмеженню рівня шуму і викидів в 
атмосферу шкідливих речовин. Із цих причин польоти вітчизняних літаків основних типів у 
європейські країни й ряд інших держав були припинені, отже, необхідна переорієнтація 
проведення на нові зразки. 

Складна інтерпретація критичних чинників, багато-причинність виникнення загроз 
руйнування цілісності системи вимагають в дослідницьких цілях звернення до методики 
адекватної складності.  

У цьому зв'язку, потенціал успіху можна розглядати як сукупність здатностей 
авіапромислового підприємства і здібностей його керівників здійснювати діяльність, що 
приносить більш високий у порівнянні з конкурентами фінансовий результат, тобто як 
сукупність оригінальних та унікальних здібностей (інакше, ключових компетенцій, які 
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охоплюють усе господарське поле), що мають внутрішнє і зовнішнє походження або ж 
зачіпають можливості гармонізації взаємодії складових потенціалу як цілісності, які 
відкривають горизонти для отримання (вилучення) максимально можливого в ситуації, 
монетарного (ринкового) ефекту при збереженні гарантій ліквідності [5]. 

Виходячи з проведених нами досліджень кризи, інтегрована версія кризи може бути 
описана таким чином: 

- як ситуації, породжуваної дією критичних чинників,  
- як стану наростаючої зміни критичних параметрів виробничо-господарської 

системи,  
- як механізму руйнування монетарних складових майбутнього потенціалу 

успіху авіапромислового підприємства,  
- як процесу переростання одного різновиду кризи в інший, що характеризує 

більш глибоку ступінь ураження підприємницького організму, 
- як перетворюючого процесу, що вимагає відтворення для очікуваної кризи 

конкретного ланцюжка явищ, супроводжуючих катастрофічний для авіа-виробника 
результат. 

Можливості та загрози зовнішнього середовища, реалізуючись як шанси і ризики для 
авіапромислового підприємства, формують початковий імпульс, тобто вихідне економічне 
явище, яке торкається одного або кількох елементів потенціалу успіху авіапромислового 
підприємства, або ж нарешті взаємозв'язку внутрішнього і зовнішнього блоків цього 
потенціалу, наслідком чого стає запуск механізму розвитку локальної (локальних) криз [8].  

Локальна криза трансформується в загальну циклічну кризу розвитку 
авіапідприємства на певній стадії його життєвого циклу [1]. 

Пов’язані із втратою потенціалу, наслідки кризи мають стратегічне значення для 
конкурентних переваг, унікальних продуктово-ринкових комбінацій і породжуваної ними 
синергії, вони зумовлюють нездатність експлуатованих активів авіапромислового 
підприємства генерувати грошові потоки, достатні для покриття витрат для  утримання 
потенціалу. Положення посилюватиметься, по-перше, — неможливістю отримання великих 
траншей готівки для інвестиційних цілей через низький рівень прибутковості залученого в 
бізнес капіталу і по-друге, — посиленням впливу збиткової області бізнесу, 
швидкозростаючої у міру подальшого погіршення ситуації зі збутом для авіа-виробника, 
який втратив завойовані позиції на гостро конкурентному глобальному авіаринку [10]. 
Скорочення авіа-виробництва і виручки супроводжуватиметься посиленням «тиску» 
постійної частини витрат (що змінюється непропорційно) на фінансовий результат діяльності 
підприємства, що активізує процес зникнення прибутку і  виявляє себе в стійкому і 
відчутному відхиленні фактично одержуваного прибутку від спланованої на певний період 
його величини [4]. 

Коли авіапромислове підприємство стикається зі структурною кризою 
підприємницької динаміки, інтегрована версія кризи будується на наступній принциповій 
схемі розвитку подій. Дія фактора підприємницького середовища: коли намітився дисбаланс 
між структурними елементами організованої системи, то це призводить до розпаду 
синергічних зв'язків. При відмирання застарілих елементів системи та формуванні нових де-
структуризація може не супроводжуватися створенням потенційних здібностей здобувати 
необхідний для самозбереження системного утворення фінансовий результат. Подальша 
послідовність по-дієвого ряду може бути простежено за відповідною частиною опису, 
зробленого для загальної циклічної кризи розвитку. Відзначимо, що структурні перетворення 
і супроводжуючі їх зміни синергічних зв'язків можуть за певних умов навіть призвести до 
руйнування генотипу системи. 

Кризи мікросистеми неминучі і виступають наслідком наростання циклічних протиріч 
в її розвитку. Дослідження кризи має проводитися виходячи з визнання її унікального 
характеру, неповторності комбінаторики впливу факторів, різноманітності форм проявів [2]. 
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Такий підхід потребує розгорнутої класифікації криз, що дозволяє ідентифікувати їх відмінні 
властивості.  

Започаткована нами типізація криз полегшить опрацювання вибору надійного 
інструментарію передбачення майбутніх труднощів і підготовку комбінації відповідних 
заходів для подолання (ослаблення) важких кризових наслідків для авіапромислового 
підприємства. 

Фактори, що діють на мікрорівні, безпосередньо зачіпають потенційні можливості 
авіабудівного підприємства і тому можуть викликати його перехід у кризовий стан. У їх 
комплексному наборі, запропонованому нами, знайшли відображення фактори, викликані 
неадекватною агресивності зовнішнього середовища лінією поведінки, включаючи цінову 
політику, з порушенням ритмічності авіа-виробництва, із затримками фінансових 
розрахунків з постачальниками, кредиторами, інвесторами [3]. 

Незважаючи на болісні наслідки криз для мікросистеми, вони реалізують корисну 
місію в ритмі циклічного розвитку, руйнуючи застарілі компоненти діючої виробничо-
господарської системи, створюючи передумови становлення елементів якісно нового 
системного утворення, полегшуючи цілеспрямований відбір корисних, стійких змін для 
збереження генотипу системи та адаптації до нових реалій [8]. 

На думку автора, для здійснення управління, що спеціалізується на феномені кризи, 
важливо відтворити повний кризовий ланцюг, який відображатиме стадійність криз 
мікросистеми і виділити типові фази наростання кризових труднощів, включаючи латентну. 
Побудова повного ланцюжка необхідна, щоб дослідити феномен кризи як цілісності, 
простежити процес зміни етапів, що позначають рух системи до краху, а також розробити 
модельний опис ситуації, характерної для кожного з них.  

Автором зроблено висновок, що зусилля менеджменту щодо скорочення або, якщо це 
можливо, усунення кризових втрат, вжиті на латентній стадії і в рамках передуючій їй 
кризової ситуації, можуть прискорити настання періоду рівноваги і зменшити глибину 
падіння ключових монетарних показників, що характеризують життєздатність виробничо-
господарської системи. Почате автором структурування кризового ланцюга зробило 
логічним і закономірним подальше ініціювання питання про антиципативне управлінське 
реагування на очікувані чи ймовірні кризові труднощі. Воно полегшило визначення «точок 
перемикання» авіапромислового підприємства з виконання звичайного загально 
підприємницького плану на реалізацію спеціально розробленого кризового (для подолання 
кризи результату/кризи ліквідності) плану і навпаки. Для повноцінного вивчення процесів, 
що протікають в межах повного кризового ланцюга, потрібен розвиток теорії та методики 
передбачення (планування, випереджаючого і стратегічного контролю), як фундаментальних 
основ точної діагностики строків настання і характеру «поворотних» точок в циклічній 
динаміці мікросистеми. 

Зазначимо, що катастрофічний варіант розвитку подій в інтегрованій версії кризи 
розкриває лише один з можливих випадків кризи — неблагополучний. При благополучному 
результаті кризи в ході де-структуризації відбувається відмирання застарілих елементів 
системи, що не зачіпає, проте, його генотипу і спостерігається інтенсивне формування нових 
прогресивних елементів, що приводить до посилення синергічного процесу і виникненню 
нових адаптаційних можливостей системи, які забезпечують їй задовільне пристосування до 
змінного оточення завдяки реалізації універсально-трансформаційної концепції 
антикризового управління авіапромисловим підприємством. 

Особлива увага криз-менеджменту авіапромислового підприємства до проблеми 
створення потенціалу успіху пояснюється впливом останнього на можливість розвитку 
кризового процесу. Справа в тому, що за відсутності належних зусиль на стратегічно 
важливих ділянках діяльності відбувається не поступове, а стрибкоподібне зниження 
потенціалу успіху, рівносильне найчастіше його практично повного руйнування. Падіння 
стрибком  обумовлюється тим, що в будь-якій динамічній системі переходи між 
припустимими його станами відбуваються швидкоплинно. Якщо авіапромислове 
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підприємство позбавляється майбутнього потенціалу успіху внаслідок, наприклад, великого 
науково-технічного зсуву або практичної реалізації дрібних, але оригінальних змін, що 
підривають існуючі у нього раніше переваги в обраній сфері діяльності, то виникає реальна 
загроза для майбутньої прибутковості активів (яка, однак, може якийсь період часу не 
позначатися відчутно на показнику поточного періоду). 

Завуальованість кризи на початку кризового ланцюжка ускладнює її своєчасне 
розпізнавання, тому корисно ідентифікувати знакові явища, які передвіщають руйнування 
майбутнього потенціалу успіху, а з ним і можливість втрати авіапромисловим підприємством 
фінансової спроможності в осяжній перспективі [4]. Тобто, необхідно проводити аналіз 
потенційних можливостей авіапромислового підприємства для розпізнавання стратегічної 
кризи. 

Представляється, що в якості провісників можливої втрати авіапромисловим 
підприємством в майбутньому потенційних здібностей домагатися успіху (виживати і 
зростати) можуть розглядатися: 

- надмірно високі темпи зростання; 
- втрата постачальників ключових стратегічних ресурсів; 
- негативні зміни в структурі замовлень на тривалу перспективу; 
- різке скорочення кількості довготривалих контрактів; 
- великі довготривалі запозичення в поточному періоді на обтяжливих (або навіть 

згубних) умовах погашення; 
- надмірно високий рівень фінансового важеля в поточному періоді; 
- різке збільшення числа нетрадиційно великих для авіапромислового підприємства 

дорогих проектів, які передбачається реалізувати в майбутній перспективі одночасно; 
- розбалансованість загального портфеля ризиків авіапромислового підприємства [6]. 

На нашу думку, певну допомогу в розпізнаванні початку стратегічної кризи може 
надати порівняльний аналіз темпів нарощування авіапромисловим підприємством обсягів 
авіа-виробництва та продажів і темпів розширення ринкової частки основних його 
конкурентів. Якщо спостерігається тенденція збільшення розриву між динамічними 
характеристиками на користь ринкових суперників, то з'являється підстава для констатації 
факту ослаблення конкурентних позицій авіапромислового підприємства, втрати ним 
«серцевини» майбутнього потенціалу успіху (ключових фінансових результатів). 

У разі виявлення кризових явищ, актуалізується питання подальшого поглиблення 
досліджень, щоб встановити, чи зможе авіа-виробник відновити адаптацію до змін, що 
відбуваються, без радикальної зміни продуктової та технологічної орієнтації, серйозної 
активізації інноваційної діяльності. 

У процесі такого дослідження з'ясовують: 
 міру досягнення цілей, заради яких авіапромислове підприємство було створене; 
 ступінь виконання стратегічних і оперативних планів; 
 фінансову спроможність авіапромислового підприємства та джерела фінансування 

його розвитку; 
 техніко-технологічний рівень авіа-виробництва; 
 якість випущених продуктів і питомі витрати; 
 виконання вимог екології та міжнародних стандартів; 
 можливості вирішення авіапромисловим підприємством виникаючих соціальних 

проблем [7]. 
Зібрана інформація використовується для висновку про ступень руйнування 

конкурентного потенціалу та потенціалу прибутковості. Своєчасною може бути постановка 
питання про масштаби легалізації прихованого потенціалу (потенціалу примноження 
прибутку). 

 При цьому потрібно:  
1) виявити можливості реалізації синергічних ефектів від використання нових 

здібностей, приєднаних до вже наявних і скласти з ними єдине ціле;  
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2) визначити додаткові витрати, які породжують перехід наявних компетенцій в новий 
стан [9].  

У результаті з'явиться можливість з більш реалістичних позицій оцінити ступінь 
втрати потенціалу успіху і сформувати комплекс превентивних заходів щодо запобігання 
переростання кризи потенціалу в кризу результату. Корисними для обґрунтування прийнятих 
на стратегічному рівні рішень щодо потенціалу можуть виявитися мікроекономічні модельні 
побудови [7].  

Досвід функціонування авіапромислових підприємств у європейських країнах і США 
(та навіть РФ) показує, що одним із головних факторів, які забезпечують успіх не тільки 
стратегії в цілому, але й окремих виробничих рішень, є здатність персоналу забезпечити 
їхню реалізацію [10]. Обумовлено це тим, що посилення конкуренції жадає від підприємств 
скорочення часових витрат на цикли розробки нової авіатехніки, що передують її запуску в 
серійне виробництво, а також швидкого відновлення асортиментів, що при рості 
наукоємності авіа-виробництва можливо було здійснити лише спираючись на колектив 
професіоналів, сприйнятливих до інновацій і здатних виявити в роботі творчий підхід і 
ініціативу.  

Висновки. Стан людського потенціалу авіапромислових підприємств виявився 
критичним, а його якісні характеристики не дозволяли здійснити необхідні перетворення 
авіабудівної галузі. 

Наразі виникає необхідність переходу від фрагментарних дій з перетворення кадрової 
сфери до системних заходів, спрямованих на забезпечення умов для прояву ініціативи й 
творчості персоналу, професійного розвитку людського потенціалу з одночасною зміною 
його ставлення до трудової діяльності та її результатів, що можливо здійснити лише шляхом 
інтегрування процесу формування кадрової політики й процесу зміни організаційної 
культури вітчизняних авіабудівних підприємств.  

Більш глибокий аналіз діяльності підприємств у галузі авіабудування дозволить 
систематизувати існуючі підходи щодо визначення стратегії розвитку таких підприємств, які 
знаходяться у кризовому стані та запропонувати механізми покращення їх діяльності. 

Перспективи подальших розробок у даному напрямку. Актуальними напрямками 
досліджень даної проблематики представляється розроблення й обґрунтування теоретико-
методичних засад подолання кризи авіапромислового підприємства, розробка концепції 
випереджаючого антикризового менеджменту стосовно вітчизняної авіапромисловості. 
Необхідно розробити модель повного кризового ланцюга, що дозволить виявити фази 
кризового розвитку і представити у формалізованому вигляді детермінанти трансформації, 
стеження за якими має стати прерогативою криз-менеджменту.  

Також доцільним вбачається висвітлення в систематизованому вигляді питання 
формування та застосування інтегрованого набору інструментів випереджаючого 
антикризового управління.  
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Сучасні умови господарювання промислових підприємств характеризуються високим 
ступенем невизначеності, складності, мінливості, непередбачуваності, динамічності, 
флуктуації чинників зовнішнього і, як слідство, внутрішнього середовища. Наростання 
темпів глобалізації та інформатизації світової економіки, широке впровадження сучасного 
IT-менеджменту, ускладнення процесів виробництва продукції, посилення конкурентної 
боротьби підприємств за споживацькі переваги обумовлює необхідність приділяти особливу 
увагу товаровиробниками питанням отримання максимального результату при мінімізації 
своїх витрат у процесі функціонування на ринках збуту.  

Нині господарська діяльність підприємств пов’язана із різкими змінами у 
зовнішньому середовищі, кон’юнктурі ринків, що вимагають випуску нової продукції 
(послуг), яка задовольняє нові потреби споживачів, і організації її збуту в умовах 
конкуренції. У зв’язку із особливостями сучасного стану розвитку економічної  науки  
питання  методології  економіки  підприємства   як   науки і проблеми управління його 
ефективною діяльністю, забезпечення   ефективності в умовах  ринку  набувають особливої 
актуальності. 

З погляду можливих перспектив майбутньої діяльності промислових підприємств їх 
розвиток повинен базуватися на принципах самоокупності, самофінансування, самостійності, 
що, безумовно, потребує усвідомлення сучасних аспектів теорії економіки підприємства, 
глибокого розуміння сутності категорій ефективності та ефективної діяльності. Харківські 
науковці      Перерва П.Г., Мехович С.А., Погорєлов М.І. у роботі [1, с. 809] зазначили, що 
«...саме ефективність будь-якої системи: соціальної, економічної чи технологічної визначає її 
...виживання в конкурентній боротьбі з іншими сценаріями еволюції».  

Понятійний апарат сучасної економічної науки базується на сформованих наукових 
теоріях економіки підприємства та їх характеристиках. Проведений аналіз фахової 
літератури показав, що існують різні концепції теорії економіки підприємства [2-4]. У табл. 1 
наведено відмінні ознаки основних видів теорії економіки підприємства в авторській 
обробці.  

Аналіз виявлених відмінних ознак основних видів теорії економіки підприємства 
дозволив констатувати таке: спостерігається еволюція наукових теорій економіки 
підприємства; теорію  підприємства можна розглядати як конкретну систему поглядів, яка 
розкриває природу, поведінку, еволюцію або інші аспекти функціонування підприємств; в 
економічній теорії виділяють ряд основних теорій підприємств, у кожній з яких  
підприємство розглядається з урахуванням тих чи інших його особливостей як об’єкта 
дослідження; кожна з наведених теорій виступає концепцією, відповідно до якої 
підприємство розглядається в певному аспекті; окремі концепції (теорії, моделі) на 
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сьогоднішній день вважаються застарілими, але не можна нехтувати ними, бо вони 
характеризуються як позитивними, так і негативними рисами; основними визначальними 
поняттями є такі, що характеризуються термінами – ресурси, продукція, ефективний варіант 
або ефективність чи раціональність.  

Таблиця 1 
Відмінні ознаки основних видів теорії економіки підприємства 

Вид теорії  Характеристика Основні поняття 

Класична  

Підприємство – об’єкт виробничих відносин. Об’єкт 
дослідження – модель підприємства, діяльність якого 
відбувається відповідно до фундаментального економічного 
закону: «сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції» 

Сукупний попит; 
сукупна пропозиція; 
виробничі відносини 

Неокласична 

Підприємство – цілісний об’єкт, який здійснює перетворення 
вхідних економічних ресурсів в продукцію. Об’єкт дослідження 
– модель підприємства, яка визначається його виробничою 
функцією, що характеризує взаємозв’язок між обсягами 
продукції та витрачених ресурсів 

Економічні ресурси; 
готова продукція; 
виробнича функція; 
ринок 

Інституційна 

Підприємство – організація, створена людьми для ефективного 
використання їх можливостей. Об’єкт дослідження – 
взаємозв’язки і різні форми існування ділових організацій, меж 
їх росту, можливих варіантів вирішення проблем мотивації 
працівників, організації контролю та планування 

Ефективність; 
можливість; 
мотивація; 
організація; 
планування 

Еволюційна 

Підприємство – організація, член ділового співтовариства. 
Об’єкт дослідження – проблеми функціонування організації на 
певному ринку.  
Системне уявлення про підприємство як члена ділового 
співтовариства, котре володіє власними традиціями в певній 
сфері діяльності, певним обсягом і пропорціями економічних 
ресурсів 

Ділове співтовариство; 
ринок; 
системність; 
пропорції та обсяги 
економічних ресурсів 

Інноваційна 

Підприємство – суб’єкт господарювання, сфера реалізації 
нововведень, ініціативи і наявних у підприємця ресурсів. Об’єкт 
дослідження – модель підприємства, концепція якого пов’язана з 
інноваційною діяльністю, що знаходить чіткий прояв у 
винаходах, новітних технологіях 

Нововведення; 
ініціатива; 
наявні ресурси; 
інноваційна діяльність 

Помірної максимізації 
прибутку 

Підприємство – організація, концепцією діяльності якої не є 
пошук оптимальної комбінації ресурсів. Об’єкт дослідження – 
модель підприємства, відповідно до якої за умови обмеженої 
кількості варіантів використання ресурсів обирають найбільш 
ефективний з можливих 

Ресурси; 
комбінація 
використовуваних 
ресурсів; 
ефективний варіант 

Стратегічного 
планування 

Підприємство – об’єкт планування, що є важливою функцією 
управління. Об’єкт дослідження – модель підприємства, однією з 
функцій якого є стратегічне планування. 
Ключові моменти моделі: виникнення принципово нових 
завдань; ускладнення управлінських проблем; розширення 
географії ринків; зростання ймовірності стратегічних 
непередбачуваних подій 

Стратегічне планування; 
ускладнення проблем 
управління; 
зростання ймовірності 
стратегічних 
непередбачуваних 
ситуацій 

Підприємницька 

Підприємство – сфера реалізації підприємницької ініціативи і 
наявних у підприємця ресурсів. Об’єкт дослідження – модель 
підприємства формується на основі взаємодії підприємців усіх 
рівнів управління.  

Взаємодія підприємців; 
інноваційна ініціатива; 
підприємницький 
потенціал персоналу 

Інтеграційна 

Підприємство – суб’єкт ринкових відносин. Об’єкт дослідження 
– модель підприємства формується на основі його інтегруючої 
функції. Її суть полягає не в реалізації економічних інтересів 
певних учасників, а в побудові раціональної внутрішньої логіки 
функціонування підприємства на ринку (використання ресурсів, 
виготовлення та реалізації продукції) для досягнення 
поставленої мети 

Ринкові відносини; 
інтегруюча функція; 
використання ресурсів; 
виготовлення та реалізація 
продукції; 
логіка та мета 
функціонування 

 

Проведений аналіз створює теоретичне підгрунтя для розробки узагальненої теорії 
економіки підприємства, якою, на думку окремих  економістів, стає концепція, за якою 
підприємство розглядається як своєрідний системний інтегратор – цілісний економічний 
суб’єкт, що поєднує у часі та просторі різні соціально-економічні процеси та отримує ефект 
шляхом використання системних мультиплікативних ефектів [4]. Спробою удосконалити 
дану концепцію може бути таке авторське визначення: узагальнена теорія економіки 
підприємства є концепцією функціонування цілісного економічного мобільного суб’єкта 
господарювання, який виступає у ролі своєрідного системного інтегратора, поєднуючи у 
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просторі та часі бізнес-процеси з метою досягнення поставленої мети та отримання 
інтегрованого, синергетичного економічного ефекту шляхом використання функціональних, 
системних мультиплікативних ефектів у сучасних ринкових умовах. Таке визначення 
поєднує такі поняття, як: мобільність підприємства в умовах мінливого зовнішнього 
оточення; бізнес-процеси підприємства, реалізація яких відбувається у просторі і часі; мета 
підприємства, досягнення якої забезпечує появу функціональних економічних ефектів, що 
сприяє отриманню синергетичного ефекту.   

Було також виявлено, що для розглянутих теорій економіки підприємства ключовими 
поняттями є ресурси, їх раціональне чи оптимальне використання при виготовленні 
продукції, що свідчить про необхідність і доцільність дослідження базових понять, 
пов’язаних із ефективністю та ефективною діяльністю підприємств у просторі 
запропонованого авторського варіанту визначення узагальненої теорії економіки 
підприємства. 

Виходячи із глибокого розуміння сутності ефективності, та функцій, які вона виконує 
в економічних системах, доцільним і необхідним стає дослідження існуючих підходів щодо 
висвітлення сутності цього поняття як визначального. Ефективність походить від терміну 
«ефект». Ефект (англ.: effect; нім.: Effekt; фр.: effet; пол.: efekt; лат.: effektus) – «действие, 
результат чего-либо» [5, с. 609]. «Гегель представляв ефективність як процес витиснення 
неефективного із свідомості й буття. Ефективність невіддільна від науки, насамперед як 
метод пізнання» [1, с. 810].  

У науковій літературі поняття «ефективність» та «результативність» (як міра 
досягнення цілей) дуже часто підміняються один одним. Багато науковців категорію 
«ефективність» ототожнюють з категорією «результативність». Переважна більшість 
сучасних учених при розгляді категорії «ефективність» визначають її за двома елементами – 
результатами і витратами (ресурсами), зіставлених між собою [6-8]. Наприклад, у роботі 
Парахіної В.Н. та Ушвіцького Л.І. зазначено, що: «Эффективность в общем виде – 
результативность чего-нибудь» [6, с. 383].  

Поняття «ефективність» може розглядатися двояко: а) ефективність, іншими словами 
віддача, рентабельність (efficiency) як підсумкова характеристика якої-небудь діяльності в 
цілому, виконання її окремих функцій; б) ефективність як характеристика результативності, 
дієвості (effectiveness) якої-небудь діяльності без співвідношення отриманих результатів із 
витраченими ресурсами [9, с. 116]. 

Таблиця 2 
Система класифікації основних елементів теорії економіки підприємства: ефективність 
Класифікаційна ознака Класифікаційний елемент 
Система  
(підсистема) 

Економічна, соціальна, соціально-економічна, технічна, логістична, виробнича, фінансова, 
організаційна, організаційно-економічна, управління 

Об’єкт оцінки 
ефективності 

Підприємство, структурні підрозділи, сфера економіки, сфера управління, сфера соціальна, 
вид діяльності, операційна діяльність, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, 
маркетингова діяльність, фінансова діяльність, ресурси  

Вид доходу 
Дохід від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг), сукупний дохід, чистий 
дохід, інші види доходу 

Вид витрат Собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут, фінансові витрати, інші види витрат 
Вид фінансового 
результату 

Валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності, 
чистий прибуток (збиток) 

Вид ефекту 
Економічний, соціальний, виробничий, фінансовий, правовий, науково-технічний, 
екологічний 

Показник оцінки 
результату 

Собівартість, приведені витрати, прибуток, грошовий потік простий та дисконтований, 
простий та валовий прибуток, ринкова вартість підприємства, інвестиції, майбутня та 
поточна вартість інвестицій, рентабельність (продукції, активів, необоротних та оборотних 
активів, підприємства, власного капіталу), валові інвестиції, простий та дисконтований 
строк окупності, коефіцієнт ефективності інвестицій, амортизація, індекс та норма 
рентабельності інвестицій, чистий приведений ефект, норма прибутку на інвестиції та акції 

Система оцінних 
показників 

Узагальнені, локальні, агреговані, комплексні, інтегральні, групові 

Управлінський профіль 
оцінки 

Виробництво, фінанси, інновації, маркетинг, логістика, персонал 

Джерело: розробка автора 
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Необхідною, важливою складовою пізнання процесу забезпечення ефективної 
діяльності промислового підприємства є класифікація основних елементів теорії економіки 
підприємства, у тому числі ефективності діяльності. Класифікацію можна проводити різними 
способами, виходячи з поставленої мети та  класифікаційних ознак. За результатами 
проведеного дослідження було з’ясовано, що до основних критеріїв класифікації видів 
економічної ефективності підприємства відносяться такі, як характер витрат, вид 
господарської діяльності, рівень об’єкта господарювання, умови оцінювання, наслідки 
отриманих результатів, тип процесу, вид оцінюваної діяльності,  ступінь зростання ефекту, 
мета визначення економічної ефективності [9, 10]. Вважається за доцільне не тільки 
доповнити дану класифікацію ефективністю усіх видів ресурсів, ознаками рівня об’єкта 
господарювання, такими як макро-, мезо- та макрорівні, а також розробити класифікацію 
основних елементів теорії економіки підприємства, що представлена у табл. 2. 

Слід зауважити, що розглядаючи категорії ефективності, ефекту, витрат,  доцільно 
дослідити взаємозв’язок між ними та ефективною діяльністю підприємства. У табл. 3, 
складеної з урахуванням [1, с. 817], в авторській інтерпретації наведено систему 
взаємозв’язків показників ефекту, ефективності та ефективної діяльності підприємства. 

Таблиця 3 
Характеристика взаємозв’язків показників ефекту, ефективності та ефективної 

діяльності підприємства 
Напрям зміни показника 

Характер 
діяльності ефекту ефектив- 

ності 
Варіант динаміки показників результатів і витрат підприємства 

 
Діяльність 
ефективна 

Зростання Зростання 

1. Результати діяльності зростають при постійних витратах. 
 2. Результати діяльності зростають, витрати зменшуються. 
3. Темпи зростання результату перевищують темпи зростання 
витрат 

 
Діяльність 
неефективна 

Зниження Зниження 

1. Результати діяльності зменшуються, витрати постійні  
2. Результати діяльності зменшуються, витрати збільшуються. 
3. Темпи зменшення результатів перевищують темпи зменшення 
витрат 

Зростання Постійний 
Темпи зростання результатів дорівнюють темпам зростання 
витрат 

Зростання Зниження 
Темпи зростання витрат перевищують 
темпи зростання результатів діяльності 

Зниження Зростання 
Темпи зниження витрат перевищують 
  темпи зниження результатів діяльності 

Зниження Постійний 
Темпи зниження результатів дорівнюють темпам зниження 
витрат 

Постійний Зростання   Витрати зменшуються, результати діяльності постійні 
Постійний Зниження Витрати збільшуються, результати діяльності постійні 

Діяльність 
відносно 
ефективна 

Постійний Постійний Результати та витрати діяльності постійні у часі 
 

Отже, умовами забезпечення ефективної діяльності підприємства можна вважати такі: 
результати і витрати діяльності є незмінними у часі або результати діяльності зростають, а 
витрати зменшуються. При не ефективній діяльності підприємства напрямом забезпечення 
позитивних змін є зростання результатів діяльності та зменшення витрат. Варіант 
забезпечення відносно ефективної діяльності підприємства за показниками 
результати/витрати залежить від співвідношення напрямів динаміки двох показників – 
ефекту та ефективності. 

Науковці вважають, що ефективна діяльність промислового підприємства є такою «... 
при якій досягається одночасне зростання ефекту та ефективності від здійснюваних 
економічних, соціальних та екологічних заходів у темпах, які дозволяють досягти 
комерційних цілей підприємства, і забезпечується задоволення потреб усіх суб’єктів ринку, 
що з ними взаємодіють» [1, с. 816]. Однак, є певні зауваження щодо даного визначення 
ефективної діяльності підприємства: а) цілі діяльності тих чи інших суб’єктів ринку можуть 
не співпадати з цілями конкретного підприємства; б) ефект може бути досягнуто не тільки 
від здійснення економічних, соціальних та екологічних заходів, а також від реалізації 
комплексу технічних, організаційних, маркетингових заходів тощо; в) не обов’язково 
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кінцевою метою діяльності підприємства, як вважають відомі зарубіжні фахівці П. Друкер та 
І. Ансоф [11, с. 81-82], є досягнення комерційних цілей (отримання максимального 
прибутку),  

Пропонується таке авторське визначення: «Ефективна діяльність підприємства – це 
така діяльність, що забезпечує зростання ефекту та ефективності від реалізації комплексу 
організаційно-економічних, соціальних, науково-технічних та екологічних заходів у різних 
функціональних сферах діяльності підприємства у темпах, які дозволяють досягти цілей, 
передбачених бізнес-планом розвитку на протязі його часового горизонту, і пріоритетність 
яких може бути змінено відповідно до зміни кон’юнктури ринку, на якому підприємство 
реалізує свою продукцію для задоволення постійно зростаючих потреб споживачів та 
забезпечення справедливого балансу вимог різних безпосередньо зацікавлених груп людей 
(акціонерів, працівників, робітників, менеджерів, суспільства)». За часовий горизонт 
підприємства відповідно до рекомендацій [11, с. 81] прийнято термін часу,  на протязі якого 
планується оптимізувати споживання ресурсів.  

Отже, аналіз та узагальнення існуючих підходів до визначення ефективності, як 
економічної категорії, дозволив розвинути сутність поняття  соціально-економічної 
ефективності. У сучасних умовах ринкової економіки визначення соціально-економічної 
ефективності промислового підприємства можливо зробити у такій трактовці: «Соціально-
економічна ефективність – це  відносна характеристика інтегральної результативності 
функціональних сфер діяльності підприємства в умовах нестабільного зовнішнього 
оточення». Такий підхід дозволяє відобразити соціальну спрямованість економічної 
ефективності, об’єднати показники результативності роботи основних структурних 
підрозділів підприємства та пов’язати їх із впливом мінливих чинників зовнішнього 
середовища, що сприятиме стабільності ефективного функціонування підприємства на 
ринках та забезпечуватиме оперативну реакцію на оточуючі умови або ринки.  

Таким чином, отриманими науковими результатами проведеного методом кабінетних 
досліджень наукового пошуку у напряму поширення понятійного апарату економічної науки 
на прикладі понять ефективності та ефективної діяльності підприємства можна вважати такі: 
удосконалено визначення концепції узагальненої теорія економіки; дістало подальшого 
розвитку класифікація основних елементів теорії економіки підприємства, що стосується 
проблеми оцінювання ефективності на рівні підприємства; дістало подальшого розвитку 
визначення понять –  «ефективна діяльність підприємства» та «соціально-економічна 
ефективність». Це сприятиме створенню сучасного  методологічного підгрунтя для 
проведення подальшого наукового пошуку у напряму дослідження взаємозв’язків таких 
важливих економічних категорій, як стійкість, результативність та ефективність у сучасних 
кризових, нестабільних умовах функціонування підприємств, а також визначення сукупності 
необхідних показників оцінки шуканих показників з метою отримання адекватних 
практичних результатів у сфері економіки промислових підприємств. 
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Львовский государственный университет внутренних дел 
 

Нестабильность развития экономики Украины требует внимательного подхода к 
управлению деятельностью всех субъектов экономики. Особое место принадлежит контролю 
призванному выявлять, предупреждать, своевременно предоставлять контрольную 
информацию о рисках, нарушениях, злоупотреблениях для их устранения в результате 
принятых эффективных управленческих решений. 

Теоретические исследования науки об управлении определяют, что контроль является 
функцией управления, и характеризируют общие параметры этой функции [1, с.58-62; 2]. 
Такими знаниями овладевают специалисты специального профиля «управление и 
менеджмент». 

Наука об экономическом контроле, будучи прикладной, исследует его теоретико-
методологические основы и развитие по разным направлениям (аудит, контроль, ревизия, 
налоговый контроль и т.д.) то есть решает конкретно- эмпирические задачи [3; 4; 5]. В 
результате решения таких задач, разрабатываются специальные методики осуществления 
контроля, целью которого является формирование контрольной информации для принятия 
соответственных управленческих решений. Создание теоретико-методологических основ 
обеспечивает подготовку специалистов, которые занимаются практической деятельностью в 
области экономического контроля и создают контрольную информацию. 

Общеизвестно, что такая информация должна соответствовать определенным 
параметрам, требованиям и критериям [6, с.362-370]. 

Для выполнения требования полезности она должна быть адаптирована к 
потребностям конкретного органа управления. Это обуславливает необходимость тесной 
взаимосвязи исполнителей контроля и административно-управленческого персонала. 

Без сомнений руководителю предприятия не обязательно владеть конкретными 
методиками осуществления контроля при наличии специалистов этого профиля, но 
обязательно, следует учитывать фактор его ответственности за организацию внутреннего 
контроля, закрепленной законодательно [7]. 

По нашему мнению, успешная реализация ответственности, эффективное 
управление любым предприятием и оптимальность принятых решений достигается при 
условии, что управленец владеет необходимыми теоретическими знаниями своего профиля и 
обладает достаточными знаниями в области организации экономических служб. В частности 
это касается предмета организации, конкретных рычагов управления, методикой и навыками 
их использования для управления информационной системой предприятия, и её 
подсистемами. 

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что истоки учения об 
организации, рычагах управления информационным обеспечением в части у чёта, 
экономического контроля и анализа предприятия заложены учёными Украины А.Д. 
Шмигелем, Ю.Я. Литвиным, В.А. Полторадня А.М. Кузьминским, В.В. Сопко. 
Предложенное направление науки учёными определено как «Организация учёта, контроля и 
анализа» [8; 9; 10]. Следует отметить, что в то время термин «рычаги управления системами 
учёта, контроля и анализа» не употреблялся. С 1993 года студенты ВУЗов по специальности 
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«Учёт и аудит» начали изучать одноимённую учебную дисциплину «Организация 
бухгалтерского учёта, контроля и анализа». К сожалению, она не предложена для изучения 
студентам специальности менеджмент. Указанное направление науки, на наш взгляд, 
является связующим звеном между наукой об управлении (менеджментом) и 
теоретическими положениями учёта, контроля и анализа. Это обеспечивает взаимосвязь, 
тесный и эффективный контакт работников управления и руководителей экономических 
служб, в т.ч. контроля на практике. 

На протяжении последних десятилетий последователями этого направления науки 
усовершенствованы существующие положения, разработаны новые. Это позволяет 
утверждать о формировании системного подхода к организации учёта, контроля и анализа. 
На основании полученных результатов учёными этого подхода предложена 
усовершенствованная трактовка предмета организации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Предмет организации учёта, контроля и анализа 

 

Владение предметом организации позволяет охватить задачи комплексно, 
определить не решённые вопросы, что способствует разработке необходимых методик для 
создания организационных документов – рычагов управления системами учёта, контроля и 
анализа [11, с. 180-182]. 

К сожалению, не смотря на достаточно мощное развитие теоретико-
методологических основ организации учёта, экономического контроля и анализа, на сегодня 
в Украине образовалось 2-а подхода к освещению учёными материала: системный и 
фрагментарный [12, с.326-330]. Первый подход, в пределах котрого сформированы общие 
принципы, предмет и метод организации, разработаны соответствующие методики, носит 
системный характер [10; 11; 13]. Второй заключается в освещении лиш отдельных 
положений организации (организация труда, децентрализованная и централизованная форма 
организации подразделения) [3; 14; 15]. 
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На наш взгляд, это вредит развитию науки, изучению и практике применения 
положений организации. Безусловно, системный подход единственно правильный, так как 
охватывает все проблемы в системном структурированном порядке. 

Учёными этого подхода сформированы роль и значение организации учёта, 
контроля и анализа, которые заключаются в следующем: 
 обеспечении оптимального функционирования систем учета, контроля и анализа, 

который создает условия для формирования учетной, контрольной и аналитической 
информации в оптимальном режиме; 

 наличии рычагов контроля и управления этими системами, методов их использования 
для руководителей предприятия разных уровней; 

 создании благоприятных условий труда специалистов учета, контроля и анализа 
(определения объема работ и их распределение в соответствии с НОТ, конкретизация и 
разграничение ответственности за выполнение операций; 

 возможности внедрения ввода научных достижений в практику технологии учета, 
контроля и анализа на субъекте ведения хозяйства любого вида; 

 обеспечении наличия учетной, контрольной и аналитической информации по 
необходимым параметрам, в установленные сроки для достижения ее полезности и 
обеспечения требований внутренних и внешних пользователей [13, с. 9]. 
Важным для управления, по нашему мнению, является определение и характеристика 

систем учёта, контроля и анализа исходя из организационного признака, а также предмета и 
объектов их организации [4, с.18, 25]. 

Понимание сущности предмета организации, значения организации учёта, контроля и 
анализа руководителем предприятия способствует и обеспечивает внедрение их в 
практическую деятельность. Это значительно улучшает состояние экономических служб, 
позволяет осуществлять контроль работы и управлять их деятельностью, в результате 
получать необходимую экономическую информацию и принимать эффективные 
управленческие решения. 

Исследования показывают, что управленцы практики, не владея вопросами учёта, 
контроля и анализа в большинстве случаев не удовлетворены экономической информацией 
представляемой соответствующими службами. Мы убеждены, что это результат 
неорганизованности указанных информационных систем предприятия, отсутствия и не 
использования рычагов управления ими. И конечно же это недоработка прежде всего 
руководителя предприятия, который, как указывалось раньше, несёт ответственность на 
законодательном уровне за организацию учета и контроля. Бесспорно, руководитель должен 
быть знаком с концепцией организации, её реализацией на предприятии и методикой 
использования организационных документов, являющихся рычагами управления 
информационными системами. 

Большое влияние на такое положение вещей оказывает тот факт, что учебными 
планами подготовки студентов по специальности «Управление, Менеджмент» не 
предусмотрено изучение учебной дисциплины «Организация учёта, контроля и анализа». 
Вместо этого, в планы нецелесообразно включаются, такие как «Бухгалтерский учёт», 
«Аудит», «Учёт и аудит» при этом количество часов, отведённых на обучение, не позволяет 
качественно овладеть положениями которые, кстати, и не нужны специалистам этого 
профиля в таком объёме. Безусловно, дисциплину «Организация учёта, контроля и анализа» 
должны изучать управленцы [13, с.7]. 

Формирование системного подхода к организации учёта, контроля и анализа 
позволило развивать эту науку, как в целом, так и по её направлениям. В целом такое 
развитие получили положения в части характеристики информационных систем учёта, 
контроля и анализа по организационному признаку, усовершенствования принципов, 
предмета и метода организации. 

По конкретным направлениям, на основе базовых определений, разрабатываются 
концепции и методики организации отдельных подсистем информационной системы 
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менеджмента в т.ч. и контроля. Содержание организации отдельного звена контроля, как 
системы, выражает предлагаемая концепция его организации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Концепция организации звена контроля как системы 

 

В соответствии с концепцией каждый объект организации организуется по 
специальной методике. В результате применения методик создаются определенные 
организационные документы, которые являются рычагами управления системой контроля на 
конкретном предприятии. Организация всех объектов, в пределах элемента организации, 
обеспечивает его упорядочение и функционирование в оптимальном режиме. При 
достижении состояния организованности всех элементов, звено контроля получает состояние 
управляемости и эффективности существования для выполнения своих задач с целью 
формирования и предоставления контрольной информации аппарату управления. 
Организация системы экономического контроля обеспечивает принятие оптимальных 
управленческих решений. 
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1.24. АРХІТЕКТОНІКА МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА 
ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ 
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Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця 
 

Аналіз процесу реформування економіки України показує, що для її виходу з кризи та 
забезпечення імпульсу інноваційного розвитку вітчизняних підприємств шляхом інтеграції до 
світової системи поділу праці недостатньо тільки ринкових перетворень на макроекономічному 
рівні. Досвід ефективних фірм, які  є  локомотивами сильних національних економік, доводить, 
що їх успіх значною мірою базується на грамотному підході до питань безперервного 
удосконалення операційних систем і навіть кожної операції процесів виробництва та розподілу 
продукції в умовах глобалізації економіки. 

Проблема, на  розв’язання  якої спрямовано дане наукове дослідження, полягає у 
наступному:  

1) іноземні фірми зі своїми товарами та послугами активно просуваються на 
територію нашої країни, внаслідок чого загострюється конкуренція на її внутрішніх ринках, 
які швидко перетворюються у міжнародні і набувають рис складових світового ринку для 
реалізації інтересів насамперед різних розвинутих в економічному відношенні країн та їх 
фірм, а не суб’єктів господарської діяльності України; 

2) є ризик, що саме у сфері виробництва засобів виробництва, яка має бути джерелом 
оздоровлення національної економіки, будуть і далі погіршуватися умови для 
конкурентоспроможного позиціювання вітчизняних підприємств не тільки на зовнішніх, але 
й на внутрішніх ринках своєї країни [1]. 

Такого негативного явища у подальшому не можна допускати. Тому вчені, 
спеціалісти, представники органів державної влади мають сфокусувати увагу на цій проблемі 
та забезпечити позитивну відповідність двох нерозривно пов’язаних сторін суспільного 
виробництва: продуктивних сил та виробничих відносин в нашій країні. Для швидкого та 
успішного розв’язання цієї проблеми автором даної статті розпочато розроблення теорії 
«Інтерактивна економіка», яка складається з трьох основних частин: 1) основні положення 
інтерактивної економіки; 2) клітинна теорія організації глобального виробництва; 3)  
інтерактивне моделювання інноваційних процесів у сфері виробництва 

http://www.rada.gov/ua�
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конкурентоспроможної продукції.  
 Мета даного розділу наукової монографії – розкрити сутність та зміст  взаємодії  

рушійних сил економіки: культури, влади, ринку, безпеки (КВРБ)  і на цій теоретико-
методологічній основі побудувати  модель інноваційних процесів у сфері діяльності 
господарських організацій в умовах глобалізації усіх сфер людської діяльності. 

Основні положення інтерактивної економіки  (postulate of interaction economics). 
В ході наукового дослідження відкрито наступне явище: в умовах глобалізації усіх 

сфер людської діяльності треба шукати причини, що гальмують  розвиток економіки, не 
тільки саме в цій сфері, але й в інших загальнолюдських сферах: гуманітарній, духовній, 
соціальній, політичній, а також у сфері взаємодії людей  та природи. У зв’язку з цим 
доведено, що рушійними силами інноваційного розвитку господарських організацій та 
національної економіки  є  культура, влада, ринок, безпека (КВРБ), а не  тільки ринок.  

Теорія інтерактивної економіки (Interaction СAMS economics) науково пояснює 
наступне:  забезпечення раціональної взаємодії (interaction) сил КВРБ (англ. СAMS – culture, 
authority, market, safety) у сфері економіки сприяє створенню необхідних умов для 
додержання закону обов’язкової відповідності виробничих відносин характеру продуктивних 
сил і, як наслідок, істотному підвищенню продуктивності праці та  ефективності діяльності 
інноваційних підприємств.  

 Нижче за текстом наведено обґрунтування наступних положень: 
1) сили КВРБ (СAMS) об’єктивно знаходяться в стані безперервного взаємного 

підсилення; 
2)  кожна сила у складі КВРБ  є істотною продуктивною силою.  
Під впливом об’єктивних тенденцій розвитку економіки – технократизації, 

демократизації, інтернаціоналізації, вищим рівнем якої є глобалізація, у теперішній час 
значно посилився інтерес до феномену культури. Сучасне виробництво все більше 
спирається не тільки на природні ресурси, але й на потенціал та  культуру людини, що в 
економічному плані розглядаються як інтелектуальний капітал.  

Культура організації у сучасних умовах господарювання набула властивостей 
продуктивної сили виробництва  та  результативного інструменту  реалізації стратегій 
інноваційного розвитку вітчизняних підприємств та національної економки. 

На вітчизняних підприємствах часто недооцінюється вплив культури на ефективність 
трудових та технологічних процесів. Це пояснюється тим, що організаційна культура – це  
нематеріальне (невідчутне) явище. Керівники, котрі не є достатньо підготовленими до 
прийняття обґрунтованих рішень в нових умовах господарювання, не беруть до уваги те, що 
організаційна культура становить реальну продуктивну силу. Вони сприймають культуру як 
щось абстрактне. І тільки тоді, коли організація намагається реалізувати стратегії свого 
інноваційного розвитку в умовах несприятливого соціально-психологічного клімату, 
невиконання норм міжнародного бізнес-етикету та низького рівня соціальної 
відповідальності, керівники стикаються з силами, що гальмують процес позитивних змін, 
ведуть до загострення деструктивних конфліктів, створюють руйнівні стресові ситуації. 

Влада у взаємодії з силами культури, ринку та безпеки набуває властивостей ведучої 
продуктивної сили та  результативного інструменту  для реалізації стратегій інноваційного 
розвитку вітчизняних підприємств та національної економіки.   

У даному дослідженні розглядається не тільки влада державна, місцева або влада  
керівників організацій, але й влада в широкому сенсі як об’єктивне явище – можливість 
людини або групи людей  впливати на ситуацію або на поведінку інших людей. Доцільність 
використання того чи іншого типу влади визначається ситуацією у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі організації. Критерієм ефективності влади  є  рівень впевненості 
виконавця в тому, що він зможе задовольнити свої потреби під управлінням даного 
керівника [2]. 

Підвищення  ролі раціональної влади, яка ефективно взаємодіє з силами культури, 
ринку, безпеки у сфері діяльності інноваційних господарських організацій, обумовлено 
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ходом об'єктивних процесів поглиблення поділу праці та поширенням кооперації як в 
масштабах країни так і в системах міжнародних зв'язків. В умовах розвитку глобалізаційних 
процесів в усіх загальнолюдських сферах вплив держави та органів місцевого 
самоврядування на економіку країни  не послаблюється,  а підсилюється, але характер цього 
впливу істотно змінюється. Системи державного управління та «паблікадміністрейшн» 
реформуються і все більше набувають властивостей модератора (регулятора) інноваційних 
процесів в економіці. Державна  влада має активно втручатися у процес розподілу ресурсів в 
ситуаціях, коли необхідно досягти бажаних результатів для суспільства в тих  сферах 
людської діяльності, де ринок не здатен забезпечити  розвиток цих сфер (наприклад, 
фундаментальні наукові дослідження в інтересах суспільства та для збереження природи, 
виробництво сучасних засобів виробництва, дослідно-конструкторські розробки науково 
насичених виробів). 

Ринок – це сила, яку люди використовують у сполученні з силами культури, влади, 
безпеки для забезпечення ефективності процесів виробництва продукції та обміну товарами. 
Тому ринок також є продуктивною силою  разом з культурою, владою, безпекою.  Невміле 
використання інструментів маркетингу стає причиною зниження конкурентоспроможності 
підприємств та падіння національної економіки. 

В умовах  глобалізації різних сфер людської діяльності все більш широке застосування 
отримує інтерактивний маркетинг, складовими якого є наступні чотири: 1) 
внутрішньофірмовий маркетинг; 2) маркетинг усередині країни; 3) міжнародний маркетинг; 
4) глобальний маркетинг [3]. Інтерактивний маркетинг здатен системно поширювати свій 
вплив на усі процеси у сфері міжнародної економіки: міжнародної торгівлі, переміщення 
капіталів, технологій та робочої сили [4]. 

Безпека підприємства – це його стан  захищеності від негативного впливу факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища,  а також здатність своєчасно усувати різноманітні 
загрози для виживання та розвитку підприємства. Безпека у взаємодії з силами культури, 
влади, ринку набуває властивостей продуктивної сили та результативного інструменту 
реалізації стратегій інноваційного розвитку вітчизняних підприємств та національної 
економіки.  

Поряд з позитивними тенденціями у сфері економіки: технократизації, 
демократизації, інтернаціоналізації та її вищого рівня – глобалізації  швидко 
розповсюджуються нецивілізовані форми конкурентної боротьби, в тому числі інсайдерство, 
виробниче та комерційне шпигунство. Новими проблемами у сфері безпеки вітчизняних 
підприємств  є необхідність забезпечення особистої безпеки керівників та їх сімей, 
недопущення «рейдерства». 

При застосуванні методів   інтерактивного управління   підприємствами з’являється 
реальна можливість успішно вирішувати наступні питання:   

1) підвищення результативності сил безпеки внаслідок забезпечення  їх раціональної 
взаємодії з силами культури, влади, ринку;  

2) приведення системи  безпеки підприємства у відповідність до його загальних, 
функціональних, операційних стратегій та поточних планів; 

3) забезпечення функціонування системи швидкого реагування на негативні явища у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства і насамперед на слабкі сигнали про 
зародження таких явищ; 

4) забезпечення інформаційного захисту шляхом приховування інформації, 
розголошення якої може нанести збитки підприємству;  

5) проведення тренінгів з питань успішного виконання  вище наведених заходів з 
врахуванням різноманітних небезпечних ситуацій, що можуть виникнути у сфері діяльності 
організації.  

Підвищувати рівень всебічної безпеки інноваційного підприємства допомагає ділова 
(конкурентна) розвідка (competitive intelligence, business intelligence) – постійний процес 
збору, накопичення, структурування, аналізу даних про внутрішнє й зовнішнє середовище 
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організації, надання найвищому керівництву інформації, яка дозволяє обґрунтовано 
прогнозувати  зміни у цьому середовищі та своєчасно приймати  оптимальні рішення для 
вирішення питань забезпечення високого рівня безпеки [5].   

 Теорія інтерактивної економіки поряд з проблемами забезпечення   ефективної 
взаємодії сил КВРБ розглядає інтерес як найбільш істотну спонукальну причину активізації  
дій учасників економічного процесу: людини (підприємця, працівника підприємства, 
покупця продукції), господарської організації, держави, суспільства. Це положення набуває 
особливу значущість в умовах поглиблення поділу праці в процесі глобалізації економіки. 

В нових умовах господарювання спостерігається тенденція поглиблення поділу праці 
між учасниками глобального виробничого (операційного) процесу навіть до його окремих 
операцій, що є найважливішою умовою дотримання принципу спеціалізації та відповідає 
вимогам основного закону економіки – закону економії часу. 

У зв’язку з новими явищами у сфері створення матеріальних та нематеріальних благ 
вводиться поняття «глобальне виробництво». Національна виробнича система, первинними 
ланками якої є підприємства (господарські організації) все в більшій мірі  перетворюється у 
складову міжнародної виробничої систему, яка набуває рис  значно більшої системи – 
системи глобального виробництва.  

Результатом діяльності господарської організацій є товари, цінність яких істотно 
підвищується завдяки позитивному впливу рушійних сил інноваційного розвитку економіки  
(КВРБ)  на процеси виробництва продукції та її розподілу. Кожна ефективна організація, 
згідно з положеннями інтерактивної економіки, робить свій внесок (В) у процес 
перетворення  КВРБ у (КВРБ)*. 

 (КВРБ)* – більш високий рівень організаційної та корпоративної культури, культури 
виробництва (культури праці та технологічної культури), інноваційно-інвестиційної 
культури, якості влади, ефективності ринкових відносин, безпеки у сфері діяльності своєї 
організації. Таким чином організація та кожний її працівник сприяє розвитку окремих людей, 
удосконаленню суспільства та створенню гармонії його взаємодії з природою. Такий внесок 
(В) можна показати наступним чином:   

 (КВРБ)* -  КВРБ = В.    
Для пояснення сутності явища, що розглядається,  можна застосувати наступну 

форму: Д, (КВРБ) – Т, В  – Д*, (КВРБ)*.  
Процес взаємодії сил КВРБ створюють енергію, яка часто є невідчутною, але вона 

існує та істотно впливає на цінність товару, на якість життєдіяльності виробників та 
покупців. Джерелом цієї енергії є  кожна клітина (елемент) господарського організму та її 
зовнішнє оточення, де діють сили КВРБ. Ці сили є нематеріальними ресурсами, які разом з 
матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами мають використовуватися для 
забезпечення суттєвого зростання ефективності діяльності вітчизняних підприємств та 
інноваційного розвитку національної економіки. Ресурси Д, Т, (КВРБ) є взаємозалежними і в 
разі створення сприятливих умов для оптимальної  взаємодії сил КВРБ ефективність 
використання  цих ресурсів збільшуються.   

Успішний підприємець, який разом з ефективними керівниками, спеціалістами та 
робітниками здатен раціонально використовувати сили КВРБ та забезпечувати їх ефективну 
взаємодією у сфері інноваційної діяльності організації, посуті  є носієм необхідної  
продуктивної сили і тому створює істотну частину  доданої вартості.  

Згідно з теорією інтерактивної економіки прибуток (р) – це функція постійного (с), 
змінного (v) та інтелектуального капіталу (i), який в значній мірі є наслідком впливу  КВРБ 
на ефективність використання  робочої сили, знарядь виробництва та предметів праці. На 
основі цього положення можна навести наступну формулу: 

р=f [(c+v) + і]. 
Саме це положення є науковим обґрунтуванням об’єктивної необхідності у підтримці 

толерантних відносини між усіма учасниками процесу створення та споживання товарів: 
підприємцями, вченими,  представниками  міжнародних економічних організацій, органів 
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державної та місцевої влади, організацій ринкової інфраструктури, конкурентами, 
менеджерами, спеціалістами, робітниками, покупцями.  

Основні положення клітинної теорії організації глобального виробництва 
науково насиченої продукції.  

В умовах об’єктивного  розвитку глобалізаційних процесів в усіх сферах людської 
діяльності не уявляється можливим створення  науково насиченої продукції самотужки  
силами окремих фірм, організацій і навіть країн . Тому у сучасних умовах господарювання  
виникла необхідність в розробці принципово нових теоретико-методологічних підходів для 
успішної інтеграції суб’єктів господарської діяльності України до  систем світового 
розподілу праці.  

Клітинна теорія створюється та розвивається завдяки застосуванню мнемонічних 
прийомів та аналогій, а також штучних асоціацій для чіткого уявлення сутності та змісту 
систем управління вітчизняними підприємствами та його підрозділами в умовах глобалізації 
економіки, а також для розробки необхідних математичних алгоритмів та повної 
комп’ютеризації цих систем. Саме ця теорія пропонує принципи та методи побудови 
моделей інноваційних процесів у сфері глобального виробництва будь-якої складності. 
Практична значущість таких моделей полягає в тому, що вони  є основою для розробки та 
забезпечення ефективного функціонування складних та надскладних автоматизованих 
систем управління підприємствами в умовах глобалізації економіки.  

У зв’язку з тим, що елемент є далі неподільною частиною системи, в даній 
теоретичній роботі застосовується термін «клітина». Це пояснюється тим, що, з точки зору  
дослідника, клітина має свою внутрішню структуру на відміну від елементу. Клітинна теорія 
організації виробництва стверджує, що клітина (елемент) є найбільш  загальною основою 
структури господарського організму (організації) та джерелом енергії  для його розвитку. Це 
положення кореспондуються з найважливішим постулатом філософії – найбільш  істотними 
факторами розвитку будь-якого об’єкту є його внутрішні фактори, а не зовнішні. При цьому 
треба враховувати, що вивчення клітини є процес набагато складніший у порівнянні з 
вивченням розвинутого організму.  

Актуальність наукового дослідження, результати якого наведено в даному розділі 
монографії, пояснюється наступним: необхідність глибокого вивчення сутності об’єктивного 
процесу формування якісних клітин господарських організмів як джерел енергії для 
забезпечення їх виживання та  розвитку обгрунована появою та інтенсивним 
розповсюдженням надвеликих складних виробничих систем – глобальних виробничих 
систем.  

Значення клітинної теорії полягає у наступному: 
вона наводить докази того, що об’єктивно має місце єдність різних виробничих 

систем (національних, міжнародних, глобальних); 
ця теорія науково обґрунтовує об’єктивність впливу КВРБ на розвиток усіх підсистем 

та елементів виробничих систем, враховуючі особливості їх зовнішнього середовища в своїй 
країні та за кордоном. 

Клітинна теорія організації виробництва є серцевиною інтерактивної економіки та 
методологічною базою для побудови моделей інноваційних процесів. Як було доведено вище 
за текстом, рушійними силами економіки є культура, влада, ринок, безпека, а не тільки ринок 
та державна влада. До речі, влада розглядається в широкому сенсі, а не тільки державна 
влада, як вплив на керовану підсистему в будь-якій соціально-технічній системі. Клітинна 
теорія організації стверджує, що  сили КВРБ взаємодіють  усередині кожної клітини та в її 
оточенні і таким чином забезпечують сприятливі умови для ефективного використання 
продуктивних сил та розвитку інноваційних процесів у сфері діяльності господарської 
організації.  

Згідно з клітинною теорією кожна «клітина» господарського організму складається з 
ядра та «протоплазми». «Ядро» клітини господарського організму становить собою 
з’єднання робочої сили, знаряддя виробництва та предметів праці.  В «протоплазмі» клітини 
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«утримуються» структурні одиниці, які безпосередньо забезпечують підготовку операції 
інноваційного процесу виробництва продуктів та обслуговування кожного робочого місця, а 
також створюють сприятливі умови для ефективної взаємодії сил КВРБ, які безпосередньо 
впливають на кожне «ядро» та весь господарський організм, а також на його внутрішнє та 
зовнішнє середовище. 

Клітинна теорія організації виробництва доводить об’єктивну  наявність нервової 
системи (nerve – нерв, сила, енергія) у будь-якому господарському організмі (господарській  
організації). Уся сукупність каналів, за якими проводяться сили КВРБ та забезпечується їх 
вплив на кожну клітину господарського організму розглядається як його  центральна нервова 
система. Саме ця система здійснює зв'язок господарського організму з його зовнішнім 
середовищем, а також забезпечує взаємодію усіх елементів та підсистем виробничих систем.  

Інформаційна система організації за аналогією нервової системи живого організму 
має властивість проводити за принципами прямого та зворотного зв’язку наскрізну політику 
керівників від рівня державної влади і топ-менеджменту  до рівня операційного 
менеджменту та до системи безпосереднього управління операціями на робочих місцях.  

Завдяки  центральній нервовій системі господарського організму  з’являється 
можливість вчасно виконувати корисні «ін’єкції» – позитивно     впливати на кожну з  
операцій  інноваційного процесу, робочі місця,  підрозділи та на організацію у цілому з 
використанням  відповідних  досягнень науки й техніки. В якості таких ін’єкцій в реальних 
умовах інноваційних процесів у сфері виробництва передбачається своєчасне забезпечення 
впливу інтра-факторів та трансфер-факторів на ту чи іншу операцію на основі закону 
України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»[6]. 
Необхідною умовою для результативного впливу цих факторів на кожний елемент 
господарської організації є оптимальна відповідність компетентностей та компетенцій 
керівників, спеціалістів та робітників свого підприємства, а також  науково-дослідних та 
експериментально-виробничих фірм за принципами аутсорсингу.   

Клітинна теорія організації інноваційних процесів  обґрунтовує доцільність застосування 
універсально-складального методу (УСМ) для побудови моделей  інноваційних процесів у сфері 
діяльності підприємств. Сутність УСМ полягає у використанні типових елементів з їх певного 
набору, який створено на основі  сучасних досягнень в області інформаційних та виробничих 
технологій, а також управління процесами інноваційного розвитку підприємств та 
національної економіки. Наприклад, таким  елементом (клітиною) може бути модель 
підрозділу або робочого місця інноваційного підприємства разом з ефективною системою  
його комплексного обслуговування кожної операції виробничого процесу. 

Інтерактивне моделювання інноваційних процесів у сфері виробництва 
конкурентоспроможної продукції.  

Науковий інтерес до проблем інноваційного розвитку господарських організацій 
виник у середині минулого століття [7]. У 50-і роки та до середини 60-х  домінувала модель 
«технологічного поштовху» (technology push, science push). Починаючі з другої половини 60-
х років отримала широке застосування лінійна модель «ринкового тяжіння» інновацій 
(market pull, need pull). В останню чверть 20-го століття були розроблені лінійні моделі 
інноваційного процесу 1G, 2G, 3G, а також інтегрована модель 4G та модель стратегічних 
мереж 5G, які відповідають різним етапам розвитку економік капіталістичних країн [8]. Ще 
однією загальновизнаною моделлю процесу нововведення є ланцюгова модель (chain-link 
model) Клайна-Розенберга [9].  Процес відбору і перетворення ідей в кінцевий продукт 
(інноваційний процес) може бути також проілюстрований моделлю типу «Лійка», а також 
«Ворота» (Stage-Gate Model),  в якій основна увага  концентрується на процесі ухвалення 
рішення. Як відзначав Ф. Котлер, розробка нового товару найбільш ефективна в тих 
випадках, коли із самого початку має місце тісна співпраця відділів досліджень і розробок з 
технічним, виробничим, маркетинговим і фінансовим підрозділами компанії [10].  

Необхідно відмітити, що на початку 21-го століття значно  прискорився процес 
розробки моделей інноваційного розвитку господарських організацій та національних 
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економік і сьогодні він має складний багатоаспектний характер у зв’язку з  глобалізацією 
усіх сфер людської діяльності. 

Запропонована автором даного розділу монографії інтерактивна модель інноваційних 
процесів, яка отримала назву «реактор» (повна назва: модель інноваційних процесів 
виробництва науково насиченої продукції – «реактор»),   побудована на основі теорії 
інтерактивної економіки. 

Архітектоніка інтерактивної моделі інноваційних процесів передбачає створення 
оптимальних умов для забезпечення ефективної взаємодії  механізмів управління 
організаційною культурою,  владою, ринком,  безпекою в системі глобального менеджменту. 
Критерієм оптимальності таких умов є мінімізація витрат, пов’язаних з управлінням 
виробництвом та збутом  конкурентоспроможної продукції з метою максимізації прибутку 
при дотриманні обґрунтованих обмежень у сфері глобального виробництва та на світовому 
ринку. Ця модель не відкидає, а сприймає усе позитивне, що є у відомих моделях 
інноваційних процесів та може бути використано у сучасних умовах глобалізації економіки . 
При цьому треба відмітити, що запропонована модель має істотні особливості, які 
розглянуто нижче за текстом.   Використання запропонованої моделі «реактор» допоможе 
повністю автоматизувати процес  розробки та реалізації програм інноваційного розвитку 
вітчизняних підприємств в умовах глобалізації економки, не виключаючи такі підходи до 
прийняття управлінських рішень як інтуїція, почуття та відчуття . 

Інтерактивна модель «реактор»,  може бути зображена у вигляді трьохмірної 
організаційної блок-схеми – мнемонічного кубу, який складається з певних клітин. 
Сукупність клітин господарського організму є найбільш  загальною основою його структури, 
а тому і структури мнемонічного кубу.    

Кожна з трьох проекцій мнемонічного кубу, який є основною формою моделі 
інноваційних процесів,  є певною матрицею: 

фронтальна проекція за вісями координат X,Y – матриця «три організаційних рівні 
інтерактивного менеджменту (топ-, мідл-, лоуе), на кожному з яких показані певні 
функціональні області (шари реактора) / чотири підсистеми системи  інтерактивного 
менеджменту (стрижні реактора)»; 

профільна проекція за вісями Z,Y – матриця «організаційні рівні інтерактивного 
менеджменту з відповідними функціональними областями / стратегічний, тактичний, 
оперативний режими управління відповідно на кожному організаційному рівні з 
урахуванням стадій життєвого циклу товарів, видів бізнесу, організації)»;  

проекція «план» (вид зверху) за вісями X,Z – матриця  «стратегічний, тактичний, 
оперативний режими управління /чотири підсистеми  системи інтерактивного 
менеджменту». 

Висновки. Запропонована модель інноваційних процесів, що розроблена  на основі 
теорії «Інтерактивна економіка» і отримала назву «реактор», відтворює методи накопичення 
та використання великої енергії для забезпечення ефективності виробництва матеріальних і 
нематеріальних благ через раціональну взаємодію  рушійних сил економіки: культури, влади, 
ринку, безпеки (КВРБ). Ці сили формуються в усіх загальнолюдських сферах (економічній, 
гуманітарній, духовній, соціальній, політичній) і насамперед в кожній клітині господарських 
організмів, створюючи позитивний кумулятивний ефект швидкого інноваційного розвитку 
національної економіки.  Саме такі клітини є основними джерелами енергії для  виживання 
та успішного розвитку вітчизняних підприємств, його підрозділів та робочих місць в процесі 
формування та функціонування глобальних систем виробництва науково насиченої 
продукції. 

Використання запропонованої моделі «реактор» допоможе повністю автоматизувати 
процес  розробки та реалізації програм інноваційного розвитку вітчизняних підприємств в 
умовах глобалізації економки, не виключаючи такі підходи до прийняття управлінських 
рішень як інтуїція, почуття та відчуття . 

Теоретичне та практичне значення моделі «реактор» полягає в тому, що організаційні 
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структури управління вітчизняними підприємствами, створених за цією моделлю набувають 
високого рівня упорядкування та гнучкості в умовах нестабільності глобальної економіки. 
Саме така властивість даної моделі дає можливість суб’єктам підприємницької діяльності 
результативно розвивати свою здатність до цілеспрямованого пошуку та використання за 
допомогою сучасних IT істотних резервів підвищення ефективності виробництва 
конкурентоспроможної продукції.  
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2. Enterprise management and staff during the crisis 
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Управління в ринкових умовах вимагає принципово нових методів, що висувають 
відповідні вимоги до формування інформації, яку надає обліково-аналітична система  
підприємств. В інформаційній системі  бухгалтерського обліку вирішуються певні комплекси 
завдань для управління об’єктами господарювання. Це зумовлює застосування в обліку 
інформаційних технологій для  введення та систематизації облікової інформації. 

Таблиця 1 
Визначення поняття «обліково-аналітична система» для потреб управління 

№ 
Сучасний вчений 

[джерело] 
Визначення поняття «обліково-аналітична система» 

1. О.П. Бозіна [3,с.22] 

Обліково-аналітична система - система підприємства, що існує в єдиному 
інформаційному просторі, базисом якої виступає інформація бухгалтерського обліку 
та включає в себе дві підсистеми: облікову й аналітичну, останні, у свою чергу, 
виконують відповідні функції в системі управління. 

2. М.Р. Гільмиярова [4] 
Обліково-аналітичне забезпечення - це концептуальна модель, що складається із 
взаємопов'язаних обліково-аналітичних процедур та застосовується для забезпечення 
апарату управління корпорації необхідною інформацією. 

3. І.В. Зенкіна [6,с.2] 

Обліково-аналітичне забезпечення - інтегрована система обліку та аналізу, що 
систематизує інформацію для обґрунтування бізнес-стратегії, координації напрямів 
перспективного розвитку підприємства, системної оцінки ефективності реалізації 
оперативно-тактичних та стратегічних управлінських рішень. 

4. І.М. Кирилов [7,с.127] 

Обліково-аналітичне забезпечення управління - це сукупність взаємопов'язаних 
структурних елементів, що формують цілісний та безперервний процес формування 
ефективної системи обліку, аналізу та контролю основних ключових показників 
діяльності суб'єкта господарювання. 

5. 
Ю.Д. Маляревський, А.С. 

Лучанінова [8,с.133] 

Обліково-аналітичне забезпечення - це процес створення і підтримки інформаційних 
умов функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в 
систему засобів пошуку, отримання, зберігання, накопичення, передача, обробка 
інформації, організація банку даних. 

6. І.А. Омельченко [10,с.210] 

Обліково-аналітичний механізм - сукупність функцій управління, які забезпечують 
збір та обробку даних для отримання економічної інформації, що необхідна для 
прийняття управлінських рішень та здійснення контролю над їх виконанням у цілях 
досягнення підвищення рівня прибутковості. 

7. А.А. Пилипенко [12,с.12] 

Обліково-аналітичне забезпечення - це процес створення інформаційних умов 
функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в 
систему засобів пошуку, отримання, зберігання, передача, обробка інформації, 
організації банків даних. 

8. 
Л.В. Попова, І.А. 
Маслова, Б.Г.  

Маслов [13, с.67] 

Обліково-аналітична система - це система, яка базується на інформації 
бухгалтерського обліку, включає оперативні дані та застосовує для економічного 
аналізу статистичну, технічну, соціальну та інші різновиди інформації. 
Обліково-аналітична система - це об'єднання облікових та аналітичних операцій в 
один процес, здійснення оперативного мікроаналізу, забезпечення безперервності 
цього процесу й використання його результатів в ході розробки рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень. 

9. Н.А. Тичиніна [16,с.105] 
Обліково-аналітична система - це система обліково-аналітичного забезпечення на базі 
інформаційної складової процесу обліку та аналізу, призначенням якої виступає 
підтримка процесу прийняття управлінських рішень необхідною інформацією. 

10. 
Т.В. Шимоханська 

[17,с.347] 

Обліково-аналітичне забезпечення - це інформаційна система, що складається із 
взаємопов'язаних підсистем: бухгалтерського, фінансового, управлінського; звітності, 
яка складена для різних користувачів; оперативного та перспективного аналізу 
результативності діяльності 

 

Теоретичне та практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій  в 
обліковому процесі та управлінні підприємством висвітлено у працях  зарубіжних і 
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вітчизняних науковців. З поміж них, варто виокремити, А. М. Березу, М.Т. Білуху, О.П. 
Бозіну,  М.Р. Гільміярову, В.П. Завгороднього, І.В. Зенькіну, І.М. Кирилова, Ю.Д. 
Маляревського, А.С. Лучанінову, Л.Ф.Ларікову, І.А.Омельченко, А.А. Пилипенко, Л.В. 
Попову,  Н.В. Тичініну, Т.В. Шимоханську  та інших.  Проте,окремі теоретичні та практичні 
питання, що пов'язані з сутністю  інформаційних технологій, їх видами та взаємодією, 
напрямами та властивостями застосування у бухгалтерському обліку, впливом на 
методологію та організацію бухгалтерського облікового процесу залишаються не 
вирішеними.  

Визначення сутності та проблем обліково-аналітичної системи в середовищі 
інформаційних технологій,  виокремлення завдань, які стоять перед інформаційними 
технологіями  для ефективного управління обліково-аналітичною інформацією, властивості, 
принципи та ознаки застосування інформаційних систем обліку, характеру взаємодії в 
облікового та управлінського процесів є важливим науковим та практичним завданням. 

   Бухгалтерські інформаційні системи відображають галузеві особливості діяльності 
підприємств; розрізняються за функціями, принципами побудови, технічним і 
методологічним супроводом, додатковими послугами, що надаються, й іншими ознаками. 
Такі системи розробляються для малих, середніх і великих підприємств. Вони бувають уні-
версальними або спеціалізованими і використовуються для цілей управління на рівні 
окремого підприємства. 

Доцільно систематизувати підходи до обґрунтування обліково-аналітичної системи 
для цілей управління діяльності підприємства, що забезпечить підвищення об'єктивності 
даних обліку для оперативного та перспективного аналізу  та сприятиме зростанню дієвості 
управлінських рішень прийнятих на їх основі. Трактування змісту обліково-аналітичної 
системи  різними науковцями узагальнено в табл. 1. Отже, обліково-аналітична система для 
забезпечення ефективності діяльності підприємств - це єдність системи обліку, аналізу та 
контролю, об'єднаних інформаційними потоками для управління економічними процесами. 

Таблиця 2 
Визначення поняття «Інформаційні технології в обліку» для потреб управління 

№ Сучасний вчений [джерело] Визначення поняття «інформаційні технології» 

1. 
Білуха М.Т. 
[2,с.15] 

IT у бухгалтерському обліку - "це сукупність принципово нових 
засобів і методів обробки обліково-економічної інформації, 
передавання, зберігання та відображення інформаційного продукту 
(даних) з найменшими витратами згідно із закономірностями того 
економічного середовища, в якому розвивається IT"  

2. 
В.Ю. Ларіков. 
Л. Ф Ларікова. 
[9,с.9] 

Інформаційна технологія є системою методів і способів збору, нако-
пичення, реєстрації, передачі, обробки, зберігання, пошуку, 
модифікації, аналізу, захисту і видачі необхідної інформації на базі 
автоматизованого робочого місця для вирішення управлінських 
завдань економічного об'єкта . 

3. 
Скопень М.М. 
[16,с.10] 

Будь-яка автоматизована інформаційна система (АІС) - це сукупність 
інформації, методів, програмно-технічних засобів і спеціалістів, які 
слугують для обробки даних та прийняття управлінських рішень  

4. 

Закон України Про національну 
програму інформатизації: від 
04.02.1998 № 74/98-ВР зі 
змінами і доповненнями [14] 

інформаційна технологія – цілеспрямована, організована сукупність 
інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної 
техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий 
пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел 
інформації незалежно від місця їх розташування . 

 

Інформаційні технології є концептуальним фактором розвитку бізнесу, 
інструментарієм у діяльності сучасного підприємства, в т.ч. у бухгалтерському обліку, тому 
доцільно систематизувати визначення даного поняття в табл. 2.   

Об’єднавши сутність   обліково-аналітичної системи та інформаційних технологій та 
врахувавши специфіку  синтезу цих понять, доцільно  акцентувати, що бухгалтерські 
інформаційні системи забезпечують:  

- автоматизацію комплексу завдань бухгалтерського обліку, бюджетування, 
планування, аналізу, контролю, аудиту; 
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- отримання достовірної оперативної інформації про доходи, витрати, дебіторську 
заборгованість, зобов’язання, капітал, фінансовий стан на підприємстві для ухвалення на її 
основі необхідних управлінських рішень; 

- інтеграцію оперативного, бухгалтерського, податкового, статистичного обліку на 
основі єдиної первинної інформації; 

- отримання достовірної інформації для зворотного зв'язку, використаного при 
ухваленні управлінських рішень; 

- автоматизацію обробки інформації на всіх стадіях облікових процесів, починаючи зі 
стадії первинного обліку; 

- дослідження інформаційного й організаційного забезпечення діалогової системи 
обліку; 

- вивчення організації й методики автоматизованого вирішення облікових завдань за 
всіма ділянками обліку на основі функціонування АРМ бухгалтера. 

Такий процес передбачає прийняття складних управлінських рішень на всіх його 
стадіях: від збору інформації — до формування податкової звітності в електронному вигляді. 
Тому виникає необхідність використання сучасних інформаційних технологій для 
забезпечення оперативності та суттєвого скорочення термінів складання фінансової 
звітності. 

Інформаційна технологія дає можливість надати у формалізованому вигляді 
концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду організації, реалізації 
процесів управління та, зокрема, бухгалтерського обліку. Це пояснюється певними 
властивостями інформаційних технологій: 
 активізацією й ефективним використанням інформаційних ресурсів суспільства 
(інформаційні ресурси - це інформація, що становить певну цінність і може бути використана 
людиною в продуктивній діяльності; це окремі документи або масиви документів в інфор-
маційній системі); 
 реалізацією найбільш важливих, інтелектуальних функцій процесів управління та 
бухгалтерського обліку; 
 оптимізацією та автоматизацією інформаційних процесів у масштабах держави, 
підприємства, системи бухгалтерського обліку; 
 забезпечення інформаційної взаємодії людей, що сприяє розповсюдженню 
інформації, в т.ч. бухгалтерського обліку; 
 ключовою роллю в процесах отримання, накопичення та розповсюдження нових 
знань. У межах цієї властивості можливе: інформаційне моделювання, яке дозволяє 
проводити "обчислювальний експеримент" в умовах невизначеності; реалізація методів 
штучного інтелекту дозволяє знаходити рішення погано формалізованих завдань, з неповною 
інформацією та нечіткими вихідними даними; застосування методів і прийомів образного 
уявлення умов завдань, які дають можливість побачити рішення або отримати додаткову 
інформацію для його знаходження; 
 реалізацією методів інформаційного моделювання глобальних процесів [5, с.44]. 

Автоматизовані системи організаційного управління та обліку, особливості їх 
функціонування безпосередньо пов’язані з інформаційними технологіями, які безпосередньо 
впливають на автоматизовані системи. Інформаційні технології  мають певні особливості 
стосовно типів підприємств, на яких вони застосовуються (малі, середні, великі). На малих 
підприємствах інформаційні технології пов’язані з вирішенням функціональних завдань 
(бухгалтерського обліку, аналізу, контролю), накопиченням інформації за окремими видами 
бізнес-процесів, створення баз даних підприємства, бухгалтерського обліку й організацією 
телекомунікаційного середовища для зв’язку користувачів між собою та суб’єктами 
зовнішнього середовища. Для середніх підприємств притаманним є функціонування елект-
ронного документообігу та узгодження його з конкретними бізнес-процесами, розширення 
кола функціональних завдань, організація автоматизованих сховищ та архівів інформації. На 
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великих підприємствах інформаційні технології створюються на базі сучасних програмно-
апаратних комплексів із застосуванням корпоративних обчислювальних мереж. 

Властивості інформаційних технологій  визначають принципи їх застосування у 
бухгалтерському обліку: 

 забезпечення спілкування кінцевого користувача (бухгалтера, комірника, економіста) 
із системою автоматизації професійно обмеженою природною мовою, надання вхідної і 
результатної інформації у звичній і зручній для користувача формі; 

 забезпечення можливості вирішення задач бухгалтерського обліку, контролю, аналізу 
за їх постановкою і вихідними даними, незалежно від складності і наявності їх формальних 
математичних моделей; 

 створення кінцевому користувачу таких умов роботи, за яких він здійснює процеси 
управління і пошук нових рішень у режимі активного, такого, що дедалі розширюється 
діалогу з ЕОМ, оперуючи поняттями своєї предметної ділянки, використовуючи 
професійний досвід, навики і приймаючи рішення одночасно за багатьма критеріями, 
частина з яких не описана формально і не має кількісного вираження [5, с. 52-53]. 

В обліковому процесі автоматизованих систем бухгалтерського обліку застосування 
інформаційних технологій має певні ознаки [1,с.6]: 
 розподільне використання комп'ютерних ресурсів - паралельна робота декількох або ба-
гатьох користувачів в одній інформаційній системі; 
 розвинуті комунікації, які дають змогу опрацьовувати різноманітну облікову 
інформацію, що зберігається на різних ЕОМ, тобто автоматизовані робочі місця бухгалтерів  
можуть бути територіально відокремленими; 
 діалоговий режим спілкування користувача (облікового працівника) з комп'ютером, 
тобто безпосередній доступ користувача інформації до ЕОМ за допомогою програмного 
забезпечення, що забезпечує людино-керований основний технологічний процес обробки 
облікової інформації; 
 робота користувача (облікового працівника) в режимі маніпулювання даними 
бухгалтерського обліку; 
 наскрізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження облікової інформації на 
основі інтегрованої бази даних бухгалтерського обліку; 
 безпаперовий процес підготовки первинного, поточного, звітного документа. На папері 
фіксується лише його кінцевий варіант; 
 ефективність — відношення результату до витрат на підготовку, обробку облікової 
інформації. 

Варто зазначити, що достовірно оцінити ефективність інформаційних технологій та 
визначити існуючі переваги від їх використання доволі складно. Цей факт може негативно 
відзначитись на очікуваних результатах. Вибираючи конкретну систему автоматизації, перш 
за все, необхідно враховувати функціональність та окупність коштів на впровадження такої 
системи. 

Основні інформаційні продукти та їх розробники представлені табл. 3. 
Автоматизація обліково-аналітичного процесу, як правило, доволі вартісний проект, 

потребує тривалого впровадження та включає наступні етапи: передпроектне дослідження; 
складання проекту; навчання персоналу; встановлення та налаштування обладнання; 
введення системи в експлуатацію; наступне сервісне обслуговування. У ході реалізації 
проекту впровадження інформаційних технологій в обліково-аналітичну систему,  необхідно 
побудувати єдину облікову політику для потреб управлінського обліку.  

Для цього необхідно: 
- розробити єдині правила і принципи кодування місць виникнення витрат і місць 

виникнення прибутку; 
- розробити єдину номенклатуру статей по обліку витрат і доходів операційної, 

інвестиційній і фінансовій діяльності; 
- розробити внутрішні положення по обліку доходів, витрат, калькуляції собівартості 
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готової продукції і побудові цінової політики з урахуванням вимог інтегрованої системи 
управління підприємством; 

Таблиця 3 
Характеристика інформаційних технологій, які забезпечують  управління підприємств 

України 

Розробник Відмінні особливості 

1С: Бухгалтерія Проф. можливість використання довгих кодів, рахунків 
(субрахунків) і ведення багаторівневих планів рахунків, робота з кількома планами 
рахунків, кількісний і валютний облік, багатовимірний (до 5 різних розрізів) і 
багаторівневий (до 10 рівнів) аналітичний облік, консолідований облік. 

1С: Торгівля і Склад  Проф. роздільний управлінський і фінансовий облік, облік 
складських операцій, оформлення закупівлі і продажу товарів, відстеження стан4у 
взаєморозрахунків з контрагентами, резервування товарів і контроль оплати, облік 
коштів, товарних кредитів і товарів на реалізації, формування деяких первинних 
документів, рахунків-фактури, книг продажів і купівель тощо. Для зміни 
конфігурації потребує певних навиків програмування . 

 
 
«1С» (Москва), дистриб’ютори в 
Україні: АВВY (Київ), «Альфа-
Ком» (Одеса), «Диск» (Київ, 
Львів) 
«1С: Франчайзі Форт» 
http://www.1c.kiev.ua 
[18] 

1С: Бухгалтерія  Проф. функціонально багато в чому схожа на версію 7.5, однак 
має обмеження, як-от: рівні вкладення (тут їх 4). На відміну від більш пізніх версій 
набагато простіша у конфігуруванні (не потребує особливих навиків 
програмування). 

 «Парус – Підприємство », комплексна система автоматизації управління для 
середніх компаній. У рамках цієї версії є спеціалізовані рішення для різноманітних 
сфер підприємницької діяльності: «Бюджет», «Громадське харчування», 
«Страхування», «GAAP» - ведення обліку й отримання звітності в МСБО, за раз 
впровадженими даними національного обліку, «Аптека», «Готель», «Магазин», 
«Виробництво», «Зарплата», «Кадри», «Склад». 

 
 
 
Корпорація «Парус» (Москва), 
«Парус» (Київ) 7 дистриб’юторів в 
Україні: (Дніпропетровськ, 
Донецьк, Київ, Одеса, Харків, 
Херсон).  
 
http://www.parus.ua/161/ 
pol.ua/parus [19] 

 «Парус – Корпорація », комплексна система автоматизації управління для середніх 
і великих компаній, а також компаній корпоративного типу. Крім основних модулів 
«Адміністратор», «Бухгалтерія», «Реалізація і склад», може комплектуватися 
спеціалізованими модулями: «Корпоративні фінанси», «Планування», 
«Консолідація», «Розрахунки з користувачами тепло- і електроенергію», «Фондовий 
відділ нафтобази», «Змінні звіти АЗС». 

ОФІС 2000 PRO 2.3, в ЕОМ – поставці. До складу професійної версії, крім 
бухгалтерського модуля «Бухгалтерія 2000», входить також широкий набір 
корисного інструментарію для здійснення маркетингової діяльності й організації 
довідкової інформації (наприклад телефонна книга, географічний довідник, 
планувальник /щоденник тощо), можливість організації документообігу, 
підтримується багато валютність, наявність декілька складів, низка спеціальних 
режимів і можливостей. Постачається залежно від набору функцій у декількох 
варіантах,: професійна, професійна розширена, мережна тощо. 

 «АБ Система» (Львів) 51 
офіційний партнер у 28 містах 
України, 8 дилерів. 
 
http://www.aabsystem.com [20] 

ОФІС 2000 Асистент, в ЕОМ – поставці, асистент є спрощеним варіантом 
професійної комплексної програми «ОФІС 2000» і є в секторі простих і недорогих 
програм для комплексної автоматизації діяльності невеликих фірм і приватних осіб. 
Програма призначена для автоматизації ведення обліку товарів на складі, 
виписування первинних документів, а також здійснення маркетингової діяльності.  

X-DOOR 5.0, містить набір інструментальних засобів, призначених для 
користувачів, які планують застосовувати власні методи обліку або аналізу на 
підприємстві, змінювати алгоритми роботи додатків і створювати нові. 

RTX-DOOR 5.0, мережна програма для масового користувача, дозволяє виконувати 
користувальницькі додатки і вносити незначні зміни до наявних додатків. 

X-DOOR 5.0 Комплект, складається з програми X-DOOR і повного набору 
можливих користувальницьких додатків. 

 
 
 
«Софт-ТАКСІ» (Запоріжжя), в 
Україні 211 дилерів (у тому числі 
22 консультаційні центри) у 58 
містах, близько 20 торгових 
агентів 15 навчальних центрів  
 
http://www.softtaxi.com.ua [21] 

Додатки: Бухгалтерський облік, Первинні документи, Основні засоби, Зарплата, 
Відділ кадрів, Складський облік, Відпуск товару, Податкова накладна, Партнери, 
Реалізатори, Синтетичний та аналітичний облік різного ступеня деталізації, 

http://www.aabsystem.com/�
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розрахунок зарплати, облік основних засобів, формування та друк комплекту звітів 
для податкової інспекції, зведених звітів. Роздільний облік руху товарів за 
принципом багато складського обліку. Формування і друк понад 30-ти звітних 
документів: рахунки, накладні тощо. CashDesk v2.1, робота з касовим апаратом 
BarCode, 99 - робота з штрих кодами, «Розважна», розважування продуктів, друк 
етикеток. 

Trade Manadger 3.2, Торгові операції, закупівлі і поставки за різними схемами. 
Матеріальний облік, Можливості аналітики, Складські операції, Пересортиця, 
Перевезення, Робота з замовленнями і заявками, прайс аркуші, дисконтні умови, 
багато валютний аналіз, переоцінки, взаєморозрахунки, продажі за різними схемами, 
робота з реалізаторами, точками продажів, Платежі, товарні кредити, Товарні 
комплекти (напій + пляшка), віддалені філії, торгові склади і магазини. Зв’язок 
систем, підтримка штрих кодів, кодування товару, планування, касові апарати, 
Аналіз діяльності за напрямками, каси, Конвертація. Банківські рахунки. Робота з 
«клієнт-банк». Генератор форм і звітів. 

Trade Café 3.3, система управління обслуговуванням у кафе, ресторані. Підготовка 
рецептур і калькуляція страв. Підготовка й облік заявок постачальникам. Облік 
закупівлі продуктів і розрахунків з постачальниками. Аналіз прибутковості за будь-
який період часу з вибіркою за будь-яким критерієм (товарна група тощо). 
Використання зручного, потужного і просторого в користуванні й освоєнні 
генератора форм і звітів. 

Trade Cash - програми для системних електронних контрольно-касових апаратів 
(ЕРА-101, ЕРА-501, ЕРА-802, МІNІ-600, Samsung-250/350, DATECS? MASTER-
POS), програмування ЕККА  

 
 
 
«ТРАСКО софт » (Харків), 
дилери (Україна – 12юр. Особи і 
26 приватних представників, 5 у 
Москві) 
 
http://www.trusco.kharkov.ua[22] 

Інші програми за напрямами:trade Stock – торговий склад, Trade Manadger магазин, 
Trade Manadger торгові операції, Trade Manadger виробництво, Trade Pharm 
фармація, Trade Laber друк цінників для товару. 

 
«Глобал Аудит» (Харків),  
 
http://www.audit.kharkov.com[23] 

Quasi + Бухгалтерія, комплексна система автоматизації підприємства (ведення 
бухгалтерського обліку, аудит, аналіз економічної ефективності). Побудова на базі 
технології Client/Server. Для збереження і обробки даних як SOL-сервер 
застосовуються InterBase SOL Server v 5.1.1, версії для Windows 95/98 і для 
WindowsNT 

 
 
 
«Баланс-Клуб» 
(Дніпропетровськ), представник у 
Києві, дилерська мережа 
розвивається  
 
http://www.balance.dp.com[24] 

SoNet «Бухгалтерський облік» SoNet типова конфігурація: бюджет, управління, 
фінанси, зберігання інформації в одній базі даних. Автоматизація роботи великого 
колективу бухгалтерів, менеджерів, економістів, фінансових аналітиків, 
бухгалтерський облік за вітчизняними та міжнародними стандартами, 
бюджетування, прогнозування, економічний аналіз за статтями затрат, руху коштів, 
розрахунку прибутку. Рентабельністю тощо. Дозволяє автоматизувати такі сфери 
обліку на підприємстві: гуртова та роздрібна торгівля, склад, виробництво, 
калькуляція собівартості, будівництво. Дозволяє отримувати інформацію про будь-
який елемент аналітичного обліку у реальному режимі часу, формування звітів у 
довільній формі за різноманітними об’єктами обліку і з різним рівнем деталізації, усі 
документи (первинні і звітні) формуються і зберігаються у форматі Microsoft Exel. 

ТОВ «Імпакт» (Донецьк), 
представники у Києві, 
Дніпропетровську, Кіровограді, 
Миколаєві, Павлограді. Дилерська 
мережа розвивається, у тому числі 
для ЕОМ-поставок 
http://www.impact.dn.ua [25] 

 «Акцент-бухгалтерія для Windows 95» (Normal) на 1-3 р.м., постачається у 
декількох варіантах: Life, Normalm Professional (NT, NT SOL, NT SOL with API), 
відповідно для «малої» бухгалтерії, «середньої» і для підприємств, що мають в штаті 
програміста (Professional), для великих підприємств з можливістю роботи у мережі. 
Програма має засоби розділення доступу, багато валютний облік, три рівні 
розширюваності системи (для застосування програмістами, не бухгалтерами). 

 
Global Management Systems 
(Дніпропетровськ), дилери в 
Дніпропетровську, Києві та 
Харкові 
 
http://www.gmsc.dn.ua[26] 

Office Tools, пакет призначений для автоматизації обліку й аналізу діяльності 
підприємства та рекомендується малим і середнім (у тому числі корпоративним) 
підприємствам. Пакет складається з декількох програм, кожна з яких може 
працювати незалежно, але використовує спільні дані. Пакет включає такі основні 
додатки: склад (складський облік), гроші (облік фінансових потоків, готівкових 
грошей, виплата грошей працівникам), торгівля (облік супермаркету, робота з 
касовими апаратами, сканерами штрих кодів тощо), бухгалтерія (бухгалтерський 
облік для торгівельних підприємств), аналізатор (прості і багатовимірні звіти з 
використанням функцій прогнозування і статистики, графіки, діаграми). 

http://www.trusco.kharkov.ua/�
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«БЕСТ ЗВІТ» (Київ) 
http://www.bestzvit.com.ua/[27] 

 «БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС».), універсальна багатофункціональна система організації 
звітного документообігу між організаціями та державними органами, подання 
звітності до яких передбачено чинним законодавством Україні. Система дозволяє 
також організовувати документообіг між підпорядкованими та головною 
організацією, або окремими робочими місцями однієї установи, тобто створити 
систему внутрішнього обігу звітів. 

 

- розробити єдину номенклатуру статей бюджету, а також принципи побудови 
структурного плану бюджету. 
        Для побудови єдиної облікової політики в  обліку та звітності необхідно: 

- розробити схеми і положення про фінансовий документообіг з урахуванням вимог 
управління підприємством; 

- створити єдиний план рахунків, об’єднуючий синтетичний, аналітичний і 
управлінський облік відповідно до вимог інтегрованої системи; 

- розробити єдиний класифікатор для обліку необоротних і активів, який задовольняє 
вимогам бухгалтерського, податкового обліку, в тому числі відповідно до вимог IFRS і 
GAAP; 

-  підготувати єдиний номенклатурний довідник для обліку матеріальних запасів; 
- створити єдиний класифікатор дебіторів і кредиторів. 
Основною проблемою в частині організації процесів є висока трудомісткість 

виконуваних операцій. Це безпосередньо пов’язано з низьким рівнем інформатизації. 
Другою проблемою є не оптимальність організаційної структури. 

Отже, на основі проведеного дослідження, можливо зробити ряд висновків: 
 головною проблемою існуючих інформаційних систем є низький рівень інтеграції; 

локалізація в рамках окремих підрозділів і груп виконавців автоматизованих систем, що 
реалізовують вузькі завдання цих підрозділів (виконавців); різнорідна програмна платформа. 

 впровадження інформаційних технологій надає можливість одержання оперативної 
та своєчасної інформації про діяльність підприємств з метою ефективного управління 
останніми. Завдяки зазначеному, з’являються можливості: оптимізації систем обліку та 
внутрішньогосподарського контролю; раціоналізації втрат, виробничих витрат й витрат 
діяльності; забезпечення дієвості роботи персоналу; можливості доступу до інформації 
внутрішніх та зовнішніх користувачів. 

Отже, ефективне функціонування інформаційних технологій сприяє забезпеченню 
управління діяльністю та основними бізнес-процесами підприємств, а також створює єдиний 
інформаційний простір для ведення точного, оперативного й зручного обліково-аналітичного 
процесу. 
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Ефективне управління підприємством є основою успішної його діяльності. Особливо 
гостро необхідність ефективного управління відчувається в умовах кризи. Проблеми виходу 
підприємства із кризи та ефективного управління фінансовою стійкістю стоять перед будь-
яким підприємством і вимагають негайного вирішення. Кризи можуть виникнути на будь-
якому з етапів життєвого циклу організації, що вимагає, в свою чергу, вироблення системи 
принципів і заходів організації до антикризового управління з урахуванням індивідуальних 
особливостей діяльності підприємства. Набуває актуальності проблема прогнозування 
кризових ситуації та розробки ефективних заходів антикризового управління, а також 
підвищення результативності управління в цілому. На сьогодні потрібно перебудувати або 
адаптувати всю систему управління підприємством згідно ринкових вимог [9]. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?ш•eg=74%2F98-%E2%F0�
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?ш•eg=74%2F98-%E2%F0�
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Поняття “фінансове управління” поєднує в собі два поняття - управління та фінанси. 
Управління як діяльність-існувало протягом всієї історії, з того моменту, як у людей виникла 
потреба у спільній праці. Певна форма управлінської діяльності виникла, коли необхідно 
було збирати податки, створювати армію, піклуватися про певну категорію громадян, 
створювати умови науково-технічного прогресу тощо [4]. 

Управління відповідає на запитання: «навіщо і як впливати на об’єкт?». Отже, це 
поняття можна трактувати як: 

 процес впливу з певною метою та за допомогою відповідних методів; 
 як систему суб’єктів, що управляють, об’єктів, якими управляють, та 

управлінських дій [4]. 
В найбільш загальному плані фінанси як економічна категорія представляють собою 

сукупність розподільчих відносин з приводу створення та використання доходу і фондів 
фінансових ресурсів, які обслуговують рух вартості валового внутрішнього продукту на всіх 
стадіях відтворювального процесу та опосередковуються рухом грошових потоків між 
суб’єктами цих відносин з метою задоволення суспільних інтересів і потреб. 

Поєднуючи категорії «фінанси» та «управління» можна визначити, що фінансове 
управління – це свідоме спрямування фінансових процесів для досягнення збалансованості, 
пропорційності й оптимальності. При цьому визначальними є такі фактори: 

 дія об’єктивних та суб’єктивних економічних законів; 
 вплив державних, колективних, приватних інтересів та необхідність їх 

поєднання; 
 потреби суспільства та окремого господарюючого суб’єкта. 
Фінансове управління передбачає використання форм і методів впливу на об’єкт 

господарювання - фінансові ресурси та фінансові відносини. У цьому процесі зайняті всі 
фінансові підрозділи суб’єкта управління. 

Метою фінансового управління є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами 
та підвищення ефективності фінансової діяльності. 

Суб’єктом фінансового управління є господарський та фінансовий апарати системи 
органів управління в державі, галузі, на підприємстві, тобто на всіх рівнях. 

Предметом фінансового управління є регулювання фінансових потоків. При цьому 
об’єктом управління фінансами є фінансові відносини у сфері товарно-грошового обігу, 
фонди фінансових ресурсів, що створюються і використовуються на підприємстві [4]. 

Ефективне фінансове управління, дозволяє забезпечити постійний ріст власного 
капіталу підприємства, істотно підвищувати його конкурентну позицію на товарному і 
фінансовому ринках, забезпечувати стабільний економічний розвиток в стратегічній 
перспективі. 

Виходячи із розуміння поняття фінансового управління можна визначити його 
основні завдання на підприємстві. А саме: 

1) забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до 
задач розвитку підприємства; 

2) забезпечення  найбільш ефективного використання сформованого обсягу 
фінансових ресурсів в розрізі основних напрямів діяльності підприємства; 

3) оптимізація фінансового потоку; 
4) забезпечення прибуткової діяльності підприємства при прийнятному рівні 

фінансового ризику; 
5) оптимізація структури капіталу підприємства; 
6) розробка й реалізація кредитної та інвестиційної політики; 
7) інформаційне забезпечення шляхом складання й аналізу фінансової, звітності 

підприємства; 
8) моделювання фінансових процесів на підприємстві. 

Фінансове управління повинне реалізувати свою головну мету і основні задачі 
шляхом забезпечення реалізації відповідних функцій. Ці функції діляться на дві основні 
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групи: 1) функції фінансового управління, як управляючої системи; 2) функції фінансового 
управління, як спеціальної області управління підприємством. 

Фінансове прогнозування – це передбачення імовірного фінансового стану держави, 
галузі, підприємства, обґрунтування показників фінансових планів. Прогнози можуть бути 
середньостроковими (5-10 років) і довгостроковими (більше 10 років). Фінансове 
прогнозування передує стадії складання фінансових планів, розробляє концепцію фінансової 
політики на певний період. Метою фінансового прогнозування є визначення реально 
можливого обсягу фінансових ресурсів, джерел їх формування, напрямків їх використання на 
період, що прогнозується. Фінансові прогнози дозволяють фінансовому апарату 
підприємства намітити різні варіанти розвитку та удосконалення системи фінансів, форми та 
методи реалізації фінансової політики. 

Для фінансового прогнозування застосовують такі методи, як:  асоціація і аналогія; 
побудова економетричних моделей, що описують динаміку показників фінансових планів в 
залежності від факторів, що визначають і впливають на економічні процеси; кореляційно-
регресивний аналіз; метод безпосередньої експертної оцінки. 

Створення відповідного фінансового прогнозу є складним оскільки коливання 
фінансових ринків і швидкі зміни у фінансових відносинах не лише роблять прогнозування 
складнішим, а й важливішим. Фінансові прогнози не можуть бути виконані з великою 
точністю, тому що може відбутися багато подій, які спричинять невідповідність між 
дійсністю і прогнозом. 

Фінансове планування – це діяльність по збалансуванню і забезпечення 
пропорційності фінансових ресурсів. При цьому «збалансування» означає оптимальне 
співвідношення між фінансовими ресурсами, джерелами їх формування та обсягами 
використання. А «пропорційність» – раціональне співвідношення між розміром доходу до 
сплати податку і після сплати податку та дивідендних виплат. 

Головним інструментом фінансового планування суб’єкта господарювання є 
складання кошторису, а в нових господарських умовах використовується й система 
бюджетування. Бюджет на рівні підприємства - це плановий документ, що відображає 
господарські операції підприємств та результати, пов’язані з їх виконанням. Окрім того, в 
останні роки на підприємствах почав з’являтися інтерес і здійснюватись перші кроки до 
стратегічного планування на перспективу. 

Види фінансового планування: 
- оперативне фінансове планування – пов’язане з надходженням та 

використанням грошових потоків, характеризується великою кількістю показників; 
- поточне фінансове планування – обмежене періодом, здійснюється протягом 

року поквартально, пов’язане з визначенням фінансових ресурсів, їх надходженням і 
використанням, при цьому кількість показників менше порівняно з оперативним 
плануванням; 

- перспективне фінансове планування - пов’язане з визначенням фінансових 
ресурсів  на перспективу, тісно пов’язано з прогнозуванням фінансових показників [8]. 

Сучасним методом фінансового планування є фінансове програмування, яке 
використовує програмно-цільовий підхід. В основу цього методу покладено чітке 
формулювання мети й задач і визначення засобів їх досягнення та вирішення. 

Фінансове регулювання – це діяльність, спрямована на зміну кількісних і якісних 
показників фінансових процесів в економіці (державі, галузі, підприємства) через механізм 
надання або вилучення фінансових ресурсів. Підприємство підпадає під вплив трьох 
підсистем фінансового регулювання: підсистеми державного регулювання; підсистеми 
саморегулювання; підсистеми ринкового регулювання. 

Необхідно пам’ятати, що фінансове регулювання має певні обмеження. Об’єктивними 
обмеженнями виступають обсяг та темпи зростання валового внутрішнього продукту та 
виручки підприємства, економічно обґрунтована максимальна межа державного стягнення та 
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рівня дивідендної політики, рівень політичної стабільності, продумана загальна стратегія 
(поточна й довгострокова). 

Фінансове стимулювання – це вплив на спонукальні дії суб’єктів фінансових 
відносин за допомогою важелів фінансового механізму та встановлення залежності 
винагороди від результатів праці. На рівні підприємства застосовуються такі спонукальні дії, 
як надбавки до заробітної плати, винагороди, присвоєння відповідного рівня кваліфікації, 
штрафи, відшкодування тощо. 

Управлінська діяльність має у своєму складі контрольні дії, спрямовані на виконання 
поставлених завдань Отже, фінансовий контроль є і повинен бути важливою функцією 
державного управління фінансами. 

Сутність фінансового контролю зводиться до процесу вивчення, порівняння, 
виявлення, фіксації проблем змісту і відображення в обліку господарських операцій та 
вжиття заходів для їх розв’язання, усунення порушень, попередження в подальшому. 
Необхідно відмітити, що фінансовий контроль необхідно розглядати як систему, якою є 
контролюючі суб’єкти, підконтрольні об’єкти та контрольні дії. 

Отже, фінансове управління є складним процесом впливу на фінансово-господарську 
діяльність суб’єктів фінансових відносин, здійснюється за допомогою відповідних методів та 
у визначених цілях. 

Рівень розвитку економіки в цілому забезпечується ефективним функціонуванням 
господарських одиниць - підприємств. Фінансовий аспект їх діяльності є одним із головних, 
так як реалізація стратегічних і оперативних управлінських рішень потребує забезпеченості 
фінансовими ресурсами. У зв’язку з цим слід приділяти особливу увагу розробці фінансової 
стратегії підприємства в рамках стратегії загального розвитку. Фінансова стратегія – це 
орієнтована на перспективу система дій з ефективного залучення, перерозподілу та 
використанню фінансових ресурсів підприємства, направлена на досягнення фінансових 
цілей, що забезпечують його ефективне функціонування та соціально-економічний розвиток. 
Процес формування фінансової стратегії є трудомістким [2]. 

Як вже зазначалось функціонування будь-якого підприємства та його успішна 
діяльність залежить від уміння приймати такі управлінські рішення, які дають змогу 
забезпечити на належному рівні ліквідність, отримання прибутків і збереження 
платоспроможності. 

У фінансовій моделі діяльності підприємства задаються планові обсяги діяльності, 
доходи і витрати за ними, що в підсумку дає можливість спланувати показники для балансу, 
звіту про фінансові результати, які є надійним засобом контролю показників діяльності 
підприємства наступного року. Передбачаються витрати капіталу, нові програми або 
проекти, заплановані витрати і фінансові результати діяльності на наступний фінансовий рік 
як у цілому на підприємстві, так і по окремому підрозділу. 

Продуктами фінансового моделювання підприємства є: 
 фінансова модель і план господарських операцій; 
 бюджет підприємства і бюджет структурних підрозділів; розрахунок 

прогнозних показників. 
Фінансовому моделюванню передує поглиблений внутрішній аналіз фінансового 

стану підприємства, фінансових результатів його діяльності й ефективності операцій і 
заходів, які проводяться. 

Фінансова модель підприємства розробляється на базі попередньо узгоджених між 
собою документів: фінансової моделі, плану руху капіталу, розробки та впровадження нових 
програм і проектів, плану господарських операцій, бюджету і розрахунку прогнозних 
показників [4]. 

До фінансової моделі входять: 
 баланс ресурсів із розбивкою за укрупненими видами; 
 витрати підприємства; 
 загальний фінансовий результат. 
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Фінансова модель може також містити план руху капіталу. Фінансова модель 
нерозривно пов’язана із бюджетуванням.  

Бюджетування – процес планування майбутніх доходів і витрат підприємства 
(окремих підрозділів) та оформлення його результатів у вигляді  системи бюджетів. 

Бюджет підприємства – це план його майбутньої діяльності, виражений системою 
кількісних і вартісних показників. 

Бюджетний період – це термін, для якого підготовлено і протягом якого 
використовується бюджет (як правило, це господарський рік, в межах якого можуть бути 
виділені і проміжні періоди – місяць, квартал тощо). 

Видаткова частина бюджету – витрати, які несе підприємство, у поточній 
господарській діяльності. 

Доходна частина бюджету – величина мінімального прибутку(доходу), необхідна 
для покриття поточних витрат, а також інші незаплановані доходи. 

Мета і завдання бюджетування: 
 здійснення періодичного планування; 
 забезпечення координації, кооперації та комунікації в діяльності окремих 

підрозділів підприємства; 
 залучення управлінців до кількісного обґрунтування планів роботи їх 

підрозділів; 
 визначення та усвідомлення майбутніх витрат діяльності окремих підрозділів 

та підприємства в цілому, необхідних ресурсів для забезпечення цієї діяльності; 
 мотивація працівників та їх орієнтація на досягнення конкретної мети в межах 

загальної стратегії підприємства; 
 створення бази для контролю діяльності окремих колективів та їх керівників, 

оцінки результатів діяльності; 
 забезпечення виконання вимог законодавства та умов господарських договорів, 

контрактів та ін. 
За допомогою бюджету досягається збалансованість видатків й обсягів та 

ефективності проведених операцій, рівномірно розподіляються видатки і витрати з метою 
безперебійної роботи на всіх ділянках, визначаються оптимальні розміри видатків і витрат 
для досягнення найкращих фінансових результатів, мінімізуються податкові платежі та 
обов’язкові відрахування, розраховується мінімальна операційна маржа на майбутній період. 

До прогнозних показників входять: 
 прогнозний баланс і звіт про фінансові результати; 
 прогнозний розрахунок показників платоспроможності, ліквідності й 

ефективності роботи банку. 
Розрахунок прогнозних показників дає змогу побачити діяльність підприємства в 

перспективі (наприкінці планового періоду), а також оцінити, чи не спричинять поставлені 
завдання порушення вимог нормативних (документів, внутрішніх нормативів підприємств. 

Отже, моделювання на підприємстві забезпечує: 
 визначення конкретних фінансових показників для досягнення  стратегічних 

цілей і тактичних завдань підприємства; чітке бачення проблем і перешкод, що виникають у 
міру перетворення в життя стратегії і тактики підприємства; 

 вироблення нових тактичних шляхів для досягнення стратегічних цілей; 
 координацію, кооперацію і комунікацію; 
 створення основ для оцінки і контролю виконання. Оскільки бюджетування 

відображає майбутню діяльність підприємства, то в міру здійснення цієї діяльності воно стає 
базою для оцінки діяльності підрозділів підприємства; 

 усвідомлення витрат на діяльність підприємства; 
 кількісне обґрунтування планів підрозділів підприємства; 
 виконання вимог нормативних документів і контрактів. 
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Таким чином, фінансове моделювання підприємства є інформаційною базою для 
оперативного планування і управління діяльністю підприємства. Порівняння фактичних 
результатів із запланованими дає змогу визначити ефективність діяльності підприємства, 
прийняти оптимальні управлінські рішення для його подальшого розвитку. 

Поліпшення якості управління вимагає розвитку й удосконалення методологічного і 
методичного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства і планування його 
діяльності. 

Проведенню аналізу фінансового стану підприємства належним чином 
перешкоджають наступні фактори: 

 некомпетентність управлінців у виборі відповідної методики проведення 
фінансового аналізу; 

 неоднозначність у підходах проведення фінансового аналізу;  
 не уніфікованість методів. 
Внутрішній аналіз необхідний підприємству для більш ефективного планування і 

управління своєю діяльністю. При формування як поточних так і довгострокових планів, 
спочатку оцінюється фактичний фінансовий стан підприємства, а потім визначається ефект 
від розроблюваних стратегій на майбутнє. Як правило, задачі, спрямовані на коректування 
фінансової політики підприємства, задаються його адміністрацією. У цьому випадку можна 
сказати, що результати фінансового аналізу призначені для внутрішніх користувачів, вони 
повинні допомогти визначити найбільш ефективні шляхи поліпшення (стабілізації) 
фінансового стану підприємства. Результатом проведення аналізу для внутрішнього 
користувача є комплекс управлінських рішень – поєднання різних заходів, спрямованих на 
оптимізацію виробництва і реалізацію продукції підприємства з урахуванням впливу змін 
макро- і мікроекономічного середовища. 

Методики оцінки фінансового стану підприємств можна умовно розділити на три 
групи: оцінка за поточною діяльністю; оцінка за активами; оцінка за майбутніми грошовими 
потоками. 

Оцінка за поточною діяльністю – не припускає використання прогнозів і 
впровадження нових проектів, вона максимально проста, і завдяки цьому, часто 
застосовується. Існує декілька різновидів оцінки фінансового стану підприємства по його 
поточній діяльності. Найкращі результати дає застосування подібної методики на стабільно 
працюючих підприємствах. 

Оцінка за активами - застосовується у тих випадках, коли підприємство має 
серйозний потенціал. Тут використовуються оцінки вартості активів. 

Оцінка за майбутніми грошовими потоками — застосовується в тих випадках, коли 
уявлення про подальший розвиток підприємства є єдиним і репрезентативним джерелом 
даних про об’єкт інвестування. Даний метод, має два певні недоліки:  

1) зробити точний прогноз є  задачею надзвичайно складною і для такої оцінки розкид 
значень в 20-30% можна вважати відмінним результатом;  

2) оцінці будуть підлягати проекти, а не власне фінансова діяльність підприємства. 
Проблеми фінансового оздоровлення й ефективного управління фінансовою стійкістю 

стоять перед будь-яким підприємством і потребують оперативного розв’язання. При цього 
доцільно виробити універсальний підхід до управління з урахуванням індивідуальних 
особливостей діяльності підприємств. Такий підхід має ґрунтуватися на об’єктивних 
закономірностях функціонування й розвитку економічних систем, враховувати вплив 
зовнішніх і внутрішніх факторів, особливості діяльності підприємства. 

При моделюванні фінансових стратегій можна застосувати модель фінансової 
стійкості. 

При визначенні оптимальних меж результатів фінансової діяльності застосовується 
показник доданої вартості (ДВ), динаміка якого свідчить про масштаби діяльності 
підприємства та про його внесок у створення національного багатства. 

Оптимальним вважається співвідношення     -0,1*ДВ(t) 0)( tРФД    (1) 
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де ДВ (t) - додана вартість у момент часу t; 
 РФД(t)- результат фінансової діяльності у момент часу t.  
Найбільшу увагу у системі заходів, спрямованих на фінансову стабілізацію в умовах 

кризової ситуації, слід приділити етапу відновлення і зміцнення рівня фінансової стійкості 
підприємства - запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи 
фінансової стратегії на прискорення економічного зростання [4]. 

Зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства залежить від повноти досягнення 
тактичних цілей, досягнення яких можливе лише за умови досягнення оперативних цілей 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Відповідність тактичних та оперативних цілей стратегії управління фінансовою стійкістю 

Тактичні цілі Відповідні оперативні цілі 

Усунення 
неплатоспроможності 
підприємства 

Зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов’язань підприємства 
Зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов’язань 
підприємства. Збільшення величини грошових активів, які забезпечують 
покриття поточних зобов’язань  

Відновлення фінансової 
стійкості підприємства 

Збільшення обсягу позитивного грошового потоку. Зниження обсягів 
споживання інвестиційних ресурсів підприємства у поточному періоді  

Зміна фінансової стратегії з 
метою прискорення 
економічного зростання 

Збільшення темпів приросту обсягів реалізації продукції. Перегляду 
окремих напрямків фінансової стратегії підприємства  

 

Однією з найпоширеніших причин зниження рівня фінансової стійкості вітчизняних 
підприємств є втрата управлінським персоналом контролю за цільовою структуризацією 
стратегії управління. 

Отже, організація цільового стратегічного антикризового управління фінансовою 
стійкістю, допоможе підвищити рівень стійкості фінансового стану, створити ефективне 
підґрунтя для системи заходів антикризової політики управління фінансами підприємств. 
Розроблений механізм структуризації цілей стратегії управління фінансовою стійкістю 
забезпечує взаємозв’язок і єдину цільову спрямованість заходів антикризового управління 
фінансами підприємства, що дасть змогу реалізувати програми фінансової стабілізації та 
закласти підґрунтя фінансової стратегії на прискорення економічного зростання. 
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2.3. АНТИКРИЗИСНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ 

 

Одаренко О.В. 
Киевский университет имени Бориса Гринченко 

 

Ожидания, что глобальный финансово-экономический кризис в 2015 году сойдет на нет, 
явно не оправдались. Более того, есть все основания полагать, что кризисные явления только 
усиляться. Нестабильная политическая обстановка, режим санкций, резкие колебания курсов 
валют провоцируют дальнейшее обострение кризисних явлений, безумовно, негативно, 
влияющих на такие высокотехнологические рынки, как рынок телекоммуникаций.  

Хотя телекоммуникации еще в кризис 2008-2011 годов демонстрировали значительно 
большую устойчивость к кризисным явлениям, по сравнению с другими рынками, однако и 
этот сектор экономики коснулись сокращение финанстрования, сворачивание програм 
развития, снижение динамики внедрения новых услуг и сервисов, сокращение объемов 
инвестиционной деятельности, оптимизация  HR-сферы и т.д. Кризис в той или иной 
степени ощутили все учасники рынка телекоммуникаций – и компании-операторы, и 
производители / поставщики оборудования, и пользователи услуг (клиенты 
телекоммуникационных компаний). 

В очередной кризис, а некоторые аналитики уже поспешили назвать его «кризисом 
нового типа» из-за явного синергитеческого характера кризисных явлений, рынок 
телекоммуникаций вступает в ожидании гиперконкуренции. Для телекоммуникационных 
компаний реализация стратегии «Голубого океана», дающей успокоительные надежды на 
существование в бесконкурентной среде хотя бы на протяжении нескольких лет, становится 
все болем сложной задачей. И причиной тому не только активность конкурентов на рынке, 
но и резкая смена потребительского спроса, появление принципиально новой категории 
клиентов, ориентированной на инновации.  

Впрочем, имеет смысл говорить также о категории клиентов, заинтересованных в 
получении инновационных, но то же время, простых и дешевых услугах, клиентах, не 
стремящихся к прорывным инновациям. Успех антикризисного риск-менеджмента в 
телекоммуникациях во многом будет зависеть от умения / возможности идентифицировать 
этих «новых клиентов» на фоне все возростающего потока данных о клиентах компаний. Не 
зря клиентская политика компаний сейчас все чаще зиждется на технологиях «Big date» - 
больших данных, позволяющих эффективно справляться с обработкой больших массивов 
разнообразной информации, в том числе, аудио и видео. «Big date» - один из ведущих 
трендов современных телекоммуникаций. Gartner Research Circle в 2014 году отмечало 
готовность 73% организаций (и среди них не только телекоммуникационные компании) 
инвестировать в технологии «Big date». 

Термин «новые клиенты» - авторский термин. Мы уже прибегали к нему в целом ряде 
научных публикаций, посвященных анализу современного рынка телекоммуникаций и 
стратегий риск-менеджмента на нем. Что вызвало к жизни появление данного термина? 
Прежде всего необходимость преодолеть так называемый «горизонт привыкания», 
давлеющий над восприятием клиента телекоммуникационных компаний. На протяжении 
многих лет этот Клиент воспринимался как платежеспособный человек (мужчина) средних 
лет с высшим образованием. Но уже в конце 2010-х годов этот незыблемый образ «Клиента» 
оказался покалеблен. Из надежного источника доходов Клиент вдруг превратился в 
источник проблем для телекоммуникационных компаний, в один, из целого ряда риск-
факторов, оказывающих существенное негативное влияние на бизнес 
телекоммуникационных компаний. Именно в этот период отмечается стремительная 
динамика потребительских запросов на рынке телекоммуникаций. Анализ научной 
литературы и практических работ в сфере маркетинга телекоммуникаций и риск-
менеджмента, в частности работ немецких маркетологов - Эдгара К.Геффроя (Edgar 
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K.Geffroy), Клаудиса А.Шмитца, Мадлен Лабренц, позволяет говорить о появлении 
категории «новых клиентов / потребителей, позволяющих как расширить клиентскую базу 
телекоммуникационных компаний, так и существенно видоизменить политику компаний в 
отношении покупателей.  

Формируется целый класс потребителей, обладающий принципиально новыми 
запросами и выдвигающий существенные требования к ассортименту и качеству 
телекоммуникационных услуг и сервисов. «Новые клиенты» / «новые потребители», 
генерирующие актуальные риски для компаний рынка телекоммуникаций, прочно занимают 
место в маркетинге телекоммуникаций. 

Под «новыми клиентами» / «новыми потребителями» будем понимать категории 
потребителей, делающих ставку на инновационные телекоммуникационные услуги и 
сервисы в силу «креативного» образа жизни, работы и отдыха. Также к «новыми клиентам» / 
«новым потребителям» относятся представители различных меньшинств, иммигранты, дети 
и люди пожилого возраста, т.е. категории населения, ранее не актуализировавшие свои 
запросы на рынке телекоммуникаций. 

К «новым потребителям/клиентам» аналитики относят людей, занятых 
«новой/виртуальной работой»; представителей молодежных неформальных течений, 
участников экологических движений, использующих новые технологии для защиты 
окружающей среды и развития общения; представителя национальных меньшинств, 
усматривающих в инфокоммуникационных технологиях новые возможности социализации; 
большое количество людей, практикующих «заботу о себе», т.е. ведущие здоровый образ 
жизни, интересующиеся современными методиками поддержания здоровья и красоты и 
избегающие стрессов мегаполисов. В данном сегменте «новых потребителей» - большое 
количество пожилых людей, ныне активно обращающихся к услугам 
телекоммуникационных компаний. Развитие медиа культуры также обуславливает появление 
нового типа потребителей телекоммуникационных услуг.  

Невнимание к данной категории потребителей может быть чревато серьезными 
рисками в условиях гиперконкуренции, когда конкурентами традиционных компаний 
(зачастую организованных по дивизионному принципу) являются виртуальные и сетевые 
структуры. Отсутствие научного интереса к даному явлению, тем более, в контексте 
антикризисного риск-менеджмента, объсняется достаточно просто. Анализ рынка 
телекоммуникаций требует наличия специальных знаний, а поведение «новых потребителей» 
зачастую опровергает устоявшиеся правила маркетологов. Так, многие аналитики 
телекоммуникаций, отмечают, что в случае с «новыми», т. е. инновационными услугами 
принцип «цена - качество» не работает так, как в случае с традиционными 
телекоммункацонными услугами. 

Подрывные инновации оказывают рисковое влияние на компании рынка 
телекоммуникаций. Технологический цикл в сфере телекоммуникаций в 2000-х гг. 
существенно сократился, что не могло не сказаться на «сроке жизни» услуг (некоторые 
аналитики говорять всего лишь о 6 месяцах жизни актуальной телекоммуникационной 
услуги) и потребительских предпочтениях на рынке телекоммуникаций. Такая динамика уже 
сама по себе является источником рисков для компании рынка телекоммуникаций, однако 
исследования рисковой природы потребительских предпочтений, трансформации 
потребительской аудитории телекоммуникационных услуг в рамках риск-менеджмента 
практически не осуществляются.  

В новых бизнес-моделях телекоммуникационных компаний конкурентные 
преимущества обеспечиваются не только и не столько снижением капитальных или 
операционных расходов или сокращением персонала, а за счет сетевой структуры 
организации, которая предусматривает горизонтальные связи в компании. А также 
обновленную маркетинговую политику на основании технологии провокационных продаж, 
ориентированной на слом ментальных представлений и стереотипов клиентов с учетом 
типологических характеристик клиента первого десятилетия 2010-2014 годов. 
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Нам представляется продуктивным анализ потребительских запросов «новых 
клиентов / новых потребителей» с позиций поведенческой экономики, что дает возможность 
учитывать ментальные, психологические, социокультурные характеристики данных 
клиентов, идентифицировать риски, продуцируемые такими клиентами и формировать 
антикризисные стратегии риск-менеджмента в телекоммуникационных компаниях.  

Проиллюстрируем данную позицию на примере одного из слоев «новой клиентуры» 
телекоммуникационных компаний – иммигрантов. Учет потребностей иммигрантов в 
телекоммуникационных услугах способен принести дополнительные бонусы антикризисным 
стратегиям телекоммуникационной компаний, так как компании открывает новую 
потребительскую нишу. 

Американские исследователи К.Кристинсен, С.Энтони и Э.Рот в книге  «Что дальше? 
Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений»  выделяю три 
категории потребителей в контексте потребления инновационных (в т.ч. подрывных) 
продуктов (в нашем случае, телекоммуникационных услуг). Это –  так называемые 
«непотребители», неудовлетворенные потребители, а также потребители со скромными 
запросами. Именно последняя категория потребителей, к числу которых могут быть 
причислены и иммигранты, может конвертироваться телекоммуникационными компаниями 
в «новых потребителей».  

Стратегия продвижения инновационных телекоммуникационных услуг в такой среде 
не должна завершиться ситуацией, когда «новый потребитель» со скромными запросами не 
сможет платить за инновационные телекоммуникационные услуги в силу их высокой 
стоимости. Напротив, такая стратегия должна учитывать невысокий уровень дохода и 
особенности образа жизни такой категории потребителей. Назовем такую стратегию «смарт-
стратегией» в силу ее быстрой изменчивости. 

 Очевидно, что «нового потребителя» со скромными запросами меньше будет 
волновать переизбыток качества телекоммуникационной услуги, а скорее ее 
мультифункциональность, понимаемая нами как возможность реализовать не только 
технологические, но и социокультурные запросы. Примером может служить работа ряда 
виртуальных операторов сотовой связи (MVNO, mobile virtual network operator), 
специализирующихся на обслуживании иммигрантских диаспор в Европе (предоставляется 
возможность обслуживания на родном языке, скидки для звонков на родин и так далее). 
Кризис стимулирует рост иммиграции, поэтому подобные услуги оказываются 
востребованными. 

Операторы телекоммуникаций могут реализовать также следующие услуги: 
«электронная коммерция для иммигрантов», «электронная занятость для иммигрантов», 
«электронное обучение для иммигрантов». Такие услуги телекоммуникационные компании 
могли бы предоставлять также на основании муниципальной или общественной поддержки, 
использовать разнообразные системы скидок, новых видов рекламы (например, на больших 
экранах, на площадях) для стимулирования интереса к услугам. В основу должен быть 
положен принцип «24/7», т.е. возможность получения телекоммуникационных услуг 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю в любой точке земного шара. Реализация «смарт-стратегии» в 
телекоммуникационной сфере позволит как снизить риск уменьшения / потери клиентской 
базы в условиях кризиса, так и минимизировать социокультурные риски в целом, связанные 
с адаптацией людей в инокультурную среду. 

Посмотрим также на проблему «новых клиентов / новых потребителей» с другой 
стороны. А именно, с точки зрения формирования современного тезауруса риск-
менеджмента. 

Вопрос о терминологическом единообразии является едва ли не основным для любого 
научного исследования. Изучение риск-менеджмента в реальном секторе экономики, в 
частности, в компаниях рынка телекоммуникаций, не возможно без обращения к 
современной терминологии. Сложность состоит в том, что исследование рисков все больше 
становится прерогативой междисциплинарных исследований. Очевидно, что использование 
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только экономической терминологии не обеспечит всю полноту анализа данной предметной 
области. 

В этой связи возникает вопрос о создании актуального словаря риск-менеджмента, 
аккумулировавшего бы последние достижения в области изучения рисков и управления ими. 
Такой словарь представляется нам мультиязычным, коррелирующим с современными 
исследованиями рисков в различных странах. В настоящее время, в целом ряде регионов 
сформировались центры рискологии и риск-менеджмента, деятельность которых 
практически не известна широкому кругу управленцев. Отсутствие актуальных знаний в 
области современной терминологии рсик-менеджмента существенно затрудняет понимание 
методик управления рисками, что тем более важно в период кризиса.  

Актуальный мультиязычный словарь риск-менеджмента однозначно должен быть 
представлен как открытый Интернет-проект, что позволит постоянно наполнять и 
совершенствовать словарный материал. Говоря о мультиязычном словаре риск-
менеджмента, мы, прежде всего, имеем ввиду актуализацию современной методологии 
управления рисками для компаний неустойчивых рынков телекоммуникаций, т.е., тех 
рынков, где сильны внеэкономические (политические, социокультурные) факторы и 
государственное регулирование присутствует в значительной степени. Такие рынки 
характеризуются также «отложенностью» инноваицй, и, соответственно, отложенностью, 
рисков.  

Структура мультиязычного словаря риск-менеджмента представляется следующей: 
 Общие представления о риске. В данном разделе имеет смысл отобразить 
современную трактовку риска, полноту определений, описывающих понимание риска как 
интегрального явления, являющегося предметом целого ряда междисциплинарных 
исследований. 
 Рисковая природа современной экономики и бизнеса.  В данном разделе могут 
быть представлены словарные статьи, освещающие специфику экономической 
неопределенности и кризисов и т.п. 
 Теория и практика риск-менеджмента. Данный раздел может быть представлен 
несколькими подразделами, в частности, отображающими специфику практического риск-
менеджмента. А, именно, «История риск-менеджмента», в котором может быть отображена 
специфика становления теории управления рисками. А также «Риск-менеджмент в 
финансово-банковском секторе», «Риск-менеджмент в реальном секторе экономики». 
Последний подраздел может включать статьи, посвященные телекоммуникационному 
сектору.  
 Современный инструментарий риск-менеджмента. Стандарты управления 
рисками.  На наш взгляд, одной из основных проблем реализации риск-менеджмента на 
неустойчивых рынках в компаниях рынка телекоммуникаций Украины является отсутствие 
адаптированных к реалиям такого рынка стандартов и методик риск-менеджмента, 
преждевсего, это касается адекватных переводов международных стандартов и норм, что 
существенно затрудняет процесс управления рисками. 
 Инновации в риск-менеджменте. Данный раздел может включать словарные статьи, 
посвященные как риск-трендам современной экономики, так и инновационным стратегиям 
риск-менеджмента. 

Формирование мультиязычного электронного словаря (проекта) риск-менеджмента, 
может, на наш взгляд, способствовать развитию междисциплинарных исследований в 
области риска и риск-менеджмента. А также позволит усовершенствовать 
терминологический ряд нормативно-правовой базы в области управления рисками. 

Очевидно, что термин «новые клиенты / новые потребители» может занять достойное 
место в мультиязычном электронном словаре, прежде всего, в контексте инноваций в риск-
менеджменте, Введение этого термина в актуальный словарный ряд позволит преодолеть 
«горизонт привыкания» и сформулировать черты» ближнего будущего» для неустойчивого 
рынка телекоммуникаций.  
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Очевидно, что проблема «новых клиентов / новых потребителей» обостряет одну, 
очень важную особенность современных телекоммуникаций. А именно, необходимость 
детального прогнозирования развития, формирования «картины мира» как минимум 
ближнего будущего телекоммуникаций. Такое «ближнее будущее» должно описываться 
кластерно – кластер телекоммуникаций для детей, для лиц пожилого возраста, для 
иммигрантов, для представителей национальных (языковых, религиозных) меньшинств. 
Таким образом «картина мира» будущего структурируется в зависимости от потребностей 
«новых клиентов / новых потребителей».  Не просто, инновации в социальных сетях, но 
социальные сети как инновационная среда жизнедеятельности.  

Иными словами, телекоммуникационная компания должна предлагать не услугу или 
сервис, она должна предлагать комплексную «картину мира», «картину ближнего будущего» 
клиента, исходя из его специфических потребностей. В этом мы усматриваем одну из 
возможностей преодоления кризисных явлений в телекоммуникационном секторе. 

В настоящее время аналитические и консалтинговые агентства предлагают обзор 
трендов и драйвером рынка телекоммуникацмй. Но парадокс состоит в том, что, зачастую 
эти  обзоры (прогнозы) не учитывают потребностей и запросов «новых клиентов». Только 
ориентируясь на предпочтения этой клиентской аудитории, во многом, сформировавшиеся  
под влиянием информационного общества, можно говорить о перспективах рынка. 

Сформировалось устойчивое мнение, что в среднесрочной перспективе, с точки 
зрения планирования стратегии развития, привлечение новых клиентов является ведущим 
направлением в деятельности отделов маркетинга новых телекоммуникационных компаний. 
Ведь бизнес-успех на рынке и перспективы развития напрямую зависят от динамики 
потребительских интересов клиентов. Для более зрелых участников рынка, компаний же с 
«историей» и устоявшейся репутацией основным приоритетом бизнес-планов является 
сохранение прибыльных клиентов. 

Автор считает, что для зрелых участников рынка именно «новые клиенты / новые 
потребители» способны формировать устойчивый запрос на инновации, составляя тем 
самым основу для продвижения «звезд» и «трудных детей», т.е. услуг (продуктов), которые 
согласно Бостонской матрице являются в сущности своей инновационными. 

 

2.4. ВРАХУВАННЯ СОЦІОНІЧНИХ ТИПІВ В ПРОЦЕСІ 
АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ 
 

Ситник Н.С. 
к.е.н., доцент  

Герасименко О.В. 
к.е.н., доцент  

Львівська державна фінансова академія 
 

Для вітчизняних підприємств сфери товарного обігу характерними залишаються такі 
проблеми у царині ефективності, як незмінна частка валового обороту торгівлі у валовому 
випуску товарів та послуг, висока ланковість та низька оборотність продажу товарів і їх 
подальше погіршення, зростання обсягів імпорту та збільшення частки іноземного капіталу, 
слабка соціальна роль торгівлі, висока витратомісткість товарообороту, збитковість 
підприємств тощо [1, с. 3-4]. Втім, найгострішою з них є недостатня реалізація трудового 
потенціалу, обумовлена, крім іншого, недоліками у побудові та розвитку трудових відносин 
на підприємствах. Адже, сфера товарного обігу України володіє ще недостатньо 
реалізованими можливостями її кадрового забезпечення, які можуть бути використаними з 
метою підвищення ефективності та забезпечення розширеного відтворення робочої сили і 
виробничих відносин. Своєю чергою, говорячи про ефективне кадрове забезпечення, на 
думку авторів, доцільно враховувати соціонічні типи потенційних працівників підприємств 
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сфери товарного обігу. 
Проблемним питанням функціонування сфери товарного обігу в своїх дослідженнях 

приділяли увагу, зокрема, такі науковці, як А. Гайдуцький, Я. Жаліло, Л. Ковальська, 
І. Крючкова, Л. Лігоненко, Є. Смірнов, Т. Футало. Дослідженням окремих аспектів 
діяльності підприємств сфери товарного обігу присвячено й ряд праць авторів дослідження, 
у т.ч. [2, 3]. Втім, у контексті врахування соціонічних типів в процесі антикризового 
менеджменту трудового потенціалу підприємств це питання досі ще не розглядалося. 

Якщо проаналізувати показники зайнятості та оплати праці на підприємствах сфери 
товарного обігу України, то донедавна спостерігалися такі тенденції, як, по-перше, 
збільшення кількості зайнятих в торгівлі (табл. 1). Так, у 2011 р. до 2010 р. чисельність 
зайнятих у роздрібній торгівлі збільшилася на 3,1 % та сягнула 528,6 тис. осіб, а до 2007 р. 
приріст становив 3,6 %. У 2000 р. у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів 
та предметів особистого вжитку було зайнято 3,1 млн. осіб, у 2012 р. – вже 4,9 млн. осіб, що 
на 58,1 % більше, а у 2013 р. чисельність зайнятих дещо знизилась (до 4,6 млн. осіб або на 
6,9 %).  

Таблиця 1 
Показники зайнятості та оплати праці у сфері товарного обігу України у 2007-2013 рр.  

Роки 
Темпи зростання 

2013 р. до, % Показники 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 р. 2012 р. 

Чисельність зайнятих у сфері 
торгівлі, тис. ос. 

4564,4 4744,4 4729,1 4832,0 4865,0 4894,1 4556,2 99,8 93,1 

Частка зайнятих у сфері 
торгівлі в загальній кількості 
зайнятих, % 

21,8 22,6 23,4 23,8 23,9 24,0 22,3 +0,5 -1,7 

Чисельність зайнятих у 
середньому на одному 
підприємстві сфери 
товарного обігу, ос. 

63,5 68,6 72,4 74,6 75,8 78,7 44,5 70,1 56,5 

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата у сфері 
торгівлі, грн. 

1145 1514 1565 1874 2339 2696 3010 262,9 111,6 

Джерело: Складено авторами на основі даних [4-7] 
 

По-друге, тривалий час спостерігалося збільшення частки зайнятих працівників у 
сфері торгівлі у загальній чисельності зайнятих в економіці. Так, у 2012 р. показник становив 
24,0 %, тоді як ще у 2007 р. – 21,8 %. Натомість у 2013 р. відповідна частка знизилася і 
становила 22,3 %, а до 2012 р. частка зайнятих у сфері торгівлі знизилася на 1,7 в.п. 

По-третє, це збільшення чисельності зайнятих у розрахунку на один суб’єкт 
господарювання в торгівлі. Якщо у 2007 р. в середньому на одному торговельному 
підприємстві працювало 63,5 працівника, то у 2012 р. – 78,7 ос., що на 23,9 % більше. Лише 
за 2011-2012 рр. чисельність працівників торговельних підприємств збільшилася на 2,9 
працівника або на 3,8 %. Натомість дані 2013 р. різко відрізняються від попередніх 
багаторічних тенденцій, оскільки через зниження чисельності зайнятих та одночасне 
збільшення кількості підприємств, середня чисельність зайнятих на одному підприємстві 
сфери товарного обігу знизилася до 44,5 осіб або на 43,5 % порівняно з 2012 р. За 
аналізований період збільшувався й фонд оплати праці в сфері товарного обігу. Для 
прикладу, у роздрібній торгівлі у 2011 р. було виплачено майже удвічі більше заробітної 
плати порівняно з 2007 р. та на 16,8 % більше порівняно з 2010 р.  

Ці та інші тенденції привели й до збільшення середньомісячної заробітної плати на 
підприємствах сфери товарного обігу. У 2014 р. середньомісячна заробітна плата одного 
працівника досягла рівня 3439 грн., що на 14,3 % більше, ніж у 2013 р. та на 200,3 %  до 2007 
р. Щоправда, із врахуванням інфляційних процесів та валютних коливань, реальна заробітна 
плата, на відміну від номінальної, закономірно знизилася протягом останнього року. 

Отже, більшість з охарактеризованих тенденцій є свідченням тривалого поступового 
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нарощування трудового потенціалу вітчизняної сфери товарного обігу. Лише окремі дані 
2013-2014 рр. свідчать про наявність кризових явищ на підприємствах сфери товарного 
обігу. Проте, парадокс полягає в тому, що чисельність зайнятих в торгівлі збільшувалася за 
аналізований період на фоні активного зменшення чисельності найманих працівників в 
економіці загалом. Відповідно, торгівля чи не єдина галузь, де кількість працівників аж до 
2013 р. продовжувала збільшуватися. Очевидно, це обумовлено не настільки зростанням 
можливостей економічних агентів, як зниженням економічного потенціалу в інших видах 
економічної діяльності, зокрема в реальному секторі економіки. 

Таким чином, виявлені тенденції свідчать про наявність кризових явищ у сфері 
товарного обігу України та обумовлюють необхідність вжиття відповідних заходів 
антикризового менеджменту.  

До того ж, у зв’язку з тим, що на даний час 48 % вітчизняних підприємств роздрібної 
торгівлі характеризуються кількістю працюючих до 5 осіб, а ще на 19,5 % таких підприємств 
працевлаштовано по 6-10 осіб (рис. 1), вкрай важливим стає забезпечення високої якості 
кадрового складу вищезгаданих підприємств. Тут, знову ж таки, слід згадати про можливість 
урахування соціонічних типів претендентів на зайняття вакантних посад з метою 
максимальної оптимізації підбору персоналу для конкретного підприємства. 

48

19,5

8,3

5,4

10,2

2,92,53,2

до 5 ос. 6-10 ос. 11-15 ос. 16-20 ос.

21-50 ос. 51-100 ос. 101-200 ос. 201 ос. і більше 
 

Рис. 1. Групування підприємств роздрібної торгівлі за кількістю працюючих  
на 1 січня 2014 р., % 

Джерело: Складено авторами на основі даних [5] 
 

Загалом, соціонічний тип – це система роботи мозку людини, що займається 
прийняттям, обробкою та виведенням інформації за допомогою органів нервової системи. У 
всьому світі розповсюджені такі полярні характеристики людини, як схильність до точних чи 
гуманітарних наук, наявність творчої чи прикладної натури, відповідальність чи 
спонтанність, спостережливість чи мрійливість. Також широко застосовуються та 
враховуються типи темпераменту: холерик, меланхолік, сангвінік та флегматик і безліч 
інших рис. До того ж, кожній людині притаманні особливі схильності, власні сильні та слабкі 
сторони тощо. Усі ці характеристики об’єднані в єдину систему соціонічних типів, базовими 
напрямами якої є такі дихотомії аспектів: сенсорика – інтуїція; логіка – етика; інтроверсія – 
екстраверсія; раціональність – ірраціональність. Кожен елемент цих полярних пар впливає на 
механізм, за яким мозок опрацьовує інформацію, також у кожній дихотомії є домінантний 
аспект. Комбінація домінантних ознак становить соціонічний тип особистості.  

Скажімо, у певної людини домінують наступні ознаки: інтуїція, логіка, екстраверсія та 
ірраціональнісь. Звідси постає тип ІЛЕІ (за першими літерами домінантних ознак), або 
повністю інтуїтивно-логічний екстраверт. Для спрощення вимови, введені певні назви, котрі 
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могли б приблизно охарактеризувати кожен із соціотипів. Так, вищезгаданий тип має назву 
«Seeker» (з англійської «той, що шукає»). Сутність окремих аспектів дихотомій 
неодноразово розглядалася у науковій літературі [8-10] і автори не вважають за доцільне 
зосереджувати увагу на цьому. 

У соціоніці стверджується, що стосунки між людьми більш залежать від типу 
особистості, аніж від виховання. Однак у психології існують різні теорії міжособистісних 
стосунків. Частина психологів дотримується думки, що характер людини не впливає на 
стосунки, а все залежить лише від культурного та соціального рівня, виховання, професії 
тощо. Та навіть серед тих, хто бачить зв’язок між характером людей і їхніми стосунками, 
різниця в поглядах існує. Іще Сократ так і не зміг відповісти на запитання, який друг кращий 
для нього – максимально схожий, чи той, що має протилежний характер.  

Володіючи інформацією про особливості характеру людей різних соціонічних типів, 
можна описати закономірності розвитку стосунків між людьми, корегувати стосунки у 
колективі, не звинувачуючи одне одного, а лише враховуючи характерні особливості 
партнерів і прояви стосунків.  

Безумовно, оточення впливає на нас – в присутності одних людей ми сміливішаємо, 
стаємо вільними, інші впливають негативно – ми відчуваємо себе другорядними, слабкими. 
Одні люди пригнічують нас, інші окрилюють. В стосунках з дуалом не відчуваються власні 
слабкості, вони віддаються під захист сильним сторонам партнера, якому невимушено 
передається ініціатива і людина відчуває себе впевненою і захищеною. 

Далі перейдемо до розгляду прояву соціоніки в широкому секторі – етносу, тобто 
мова піде про явище менталітету. Менталітетом називають спосіб мислення, загальну 
духовну налаштованість, установку індивіда або соціальної групи щодо навколишнього 
світу. Проведемо паралель між поняттями «соціоніка» та «менталітет» (рис. 2). Так, 
соціоніка вивчає процес обміну інформацією між людиною і зовнішнім світом, тобто те, 
яким чином люди сприймають, переробляють і видають інформацію. Отже, простежується 
дотичність понять у сфері відношень людей із зовнішнім світом, у плані його осмислення та 
реагування на події в ньому. А менталітет, тобто загальна духовна налаштованість, де 
ключовим словом є «загальна», яке відображає не охоплення всього етносу чи нації, а 
рівномірне поширення явища на території проживання окремої нації. Тобто, це означає, що 
певні особливості обміну інформацією є поширеними в даному соціумі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Взаємозв’язок понять «соціоніка» та «менталітет» 
Джерело: [11] 
 

Ведучи мову про особливості обміну інформацією в межах підприємства чи 
організації, слід згадати, що кінцевим результатом такого обміну, як правило, є прийняття 
рішень. Вплив індивідуальності окремих представників світового етносу на процес 
прийняття рішень наведено у табл. 2. 

Територія проживання нації Соціоніка 

Людина 
(представник 

нації)

 

Зовнішній 
світ 

 інформація 

Менталітет  
(установки щодо зовнішнього світу,  
рівномірне поширення особливостей обміну інформацією) 
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Зауважимо, що саме комбінація таких аспектів, як інтуїція та інтроверсія спричиняє 
наявність притаманної українцям перестороги щодо зміни поточної ситуації та навіть 
частково породжує «негативізм» (очікування найгіршого результату розвитку подій). І слід 
наголосити, що характеристики, наведені у табл. 2 є усередненими для тої чи іншої країни та 
потребують додаткового детального аналізу й корекції в процесі практичного використання. 

Таблиця 2 
Вплив індивідуальності представників світового етносу на процес прийняття рішень 

Країна Особливості менталітету 
Характерні аспекти 

соціоніки 
Особливості 

прийняття рішень 

Франція 
новаторство (зокрема, Франція є 
країною-законодавцем моди), 
багатонаціональність 

ірраціональність, етика 
рішення спонтанне, 
гнучке, креативне 

Німеччина 
сувора дисципліна, витриманістю стилю, 
чистота побуту, монотонність та 
жорсткість мови та вимови 

раціональність, 
сенсорика, логіка 

рішення виважене, 
структуроване, 
безапеляційне 

Польща Сильно проявлена свідомість етносу етика, екстраверсія 
рішення враховує 
національні інтереси 

Саудівська 
Аравія 

менталітет громадян перш за все 
вирощений на засадах релігії, 
безсумнівна (подекуди навіть 
фанатичність) відданість власним 
етичним переконанням 

раціональність, етика 

рішення виважене, не 
суперечить релігійним 
та етичним 
переконанням 

Україна 

орієнтація на можливість настання 
негативного результату та вжиття заходів 
щодо усунення загроз чи наслідків цього 
явища 

інтроверсія, інтуїція 
рішення орієнтоване на 
мінімізацію майбутніх 
ризиків 

Джерело: [12] 
 

Своєю чергою, важливим чинником реалізації трудового потенціалу сфери товарного 
обігу є фахово-професійний розвиток персоналу підприємств галузі. Відомо, що 
недостатність фахово-професійних умов призводить до браку кваліфікованих кадрів, 
передусім управлінських, та, як наслідок, до недостатньо високої ефективності системи 
управління функціонуванням і розвитком підприємств сфери товарного обігу. 

Як бачимо з даних, представлених у табл. 3, цьому аспекту формування трудового 
потенціалу підприємств сфери товарного обігу України приділяється недостатня увага. Так, 
частка працівників, що навчалися новим професіям, не перевищувала у 2008-2012 рр. одного 
відсотка, що недостатньо для якісного зростання інтелектуального капіталу суб’єктів 
господарювання. 

У 2012 р. лише 7,2 тис. осіб навчалися новим професіям, що на 2,1 тис. осіб менше, 
ніж у 2008 р. та, не зважаючи на певне збільшення чисельності працівників, що навчалися 
новим професіям, у 2011 р. до 2010 р. на 1,1 тис. осіб, а у 2012 р. до 2011 р. на 0,3 тис. осіб, 
частка таких працівників становила лише 0,7 %. Недостатньою є й частка працівників сфери 
товарного обігу, які підвищили кваліфікацію. У 2012 р. таких працівників було 14,6 тис. осіб 
(1,5 % від загальної чисельності зайнятих). Порівняно з 2008 р. цей показник збільшився на 
0,7 тис. осіб, при чому відповідна частки в структурі не змінилася. 

Позитивно, що протягом 2008-2012 рр. в Україні збільшувалася кількість працівників 
сфери товарного бігу з повною вищою та з неповною і базовою освітою. У 2012 р. кількість 
працівників з повною вищою освітою становила 352,4 тис. осіб, що на 77,5 тис. осіб (або на 
28,2 %) більше, ніж у 2008 р. Аналогічні показники для працівників з неповною і базовою 
освітою у 2012 р. до 2011 р. становили 2,9 тис. осіб (1,2 %). Втім, в загальній чисельності 
персоналу кількість працівників з повною вищою освітою становила у 2012 р. 34,9 %, а з 
неповною і базовою освітою – 23,5 %, що недостатньо для висновку про необхідну 
забезпеченість вітчизняних економічних агентів сфери товарного обігу необхідним кадровим 
забезпеченням. Відповідно, органам державного управління потрібно звернути увагу на 
підготовку і реалізацію програм антикризового менеджменту підвищення кваліфікації для 
персоналу підприємств сфери товарного обігу. 



 176

Отже, фактично у сфері товарного обігу України у системі соціально-трудових 
відносин утворилася ситуація, за якої роботодавці диктують свої умови найманим 
працівникам. Це стосується рівня оплати праці, її стабільності, умов праці та зайнятості 
внаслідок трудонадлишкової кон’юнктури ринку праці, а також недостатності 
відповідальності роботодавців та контролю держави за дотриманням законодавства у сфері 
праці. 

Таблиця 3 
Показники фахово-професійної забезпеченості трудового потенціалу підприємств сфери 

товарного обігу України у 2008-2012 рр.  
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Показники 
Всього, 
тис. ос. 

Частка 
до кільк. 
штатних 
праців-
ників, % 

Всього, 
тис. ос.

Частка 
до кільк.
штатних 
праців-
ників, %

Всього, 
тис. ос.

Частка 
до кільк. 
штатних 
праців-
ників, %

Всього, 
тис. ос.

Частка 
до кільк. 
штатних 
праців-
ників, % 

Всього, 
тис. ос. 

Частка 
до кільк. 
штатних 
праців-
ників, %

Кількість 
працівників, 
що навчалися 
новим 
професіям 

9,3 1,0 6,0 0,7 5,8 0,6 6,9 0,7 7,2 0,7 

Кількість 
працівників, що 
підвищили 
кваліфікацію 

13,9 1,5 10,6 1,2 11,7 1,2 13,5 1,4 14,6 1,5 

Кількість 
працівників з 
повною вищою 
освітою 

274,9 29,4 262,9 30,8 307,8 32,1 317,3 33,4 352,4 34,9 

Кількість 
працівників з 
неповною та 
базовою 
вищою освітою 

243,8 26,0 215,3 25,2 230,9 24,1 234,3 24,7 237,2 23,5 

Джерело: Складено авторами на основі даних [4, 6, 7] 
 

Поряд з цим, одним із найважливіших напрямків реалізації антикризового 
менеджменту трудового потенціалу підприємств товарного обігу, на думку авторів, є 
врахування соціонічного типу працівників цих підприємств. Лише завдяки створенню 
близьких до ідеальних мікрокліматичних умов у колективі, зіставленню особливостей 
соціотипу працівників, а також врахуванню ментальних відмінностей конкретної нації, 
можна сподіватись на появу мультиплікаційного ефекту цих заходів та подальшого 
подолання окремими підприємствами сфери товарного обігу (чи галуззю в цілому) кризових 
умов.  
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2.5. РЕАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІА-БУДІВЕЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСВІТУ 

 

Скібіцький О. М., 
канд. екон. наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
Національний авіаційний університет 

 

Постановка проблеми. Розвиток вітчизняної авіаційної промисловості (АП) є одним 
із пріоритетних завдань держави. Так, 3 липня 1992 р. за № 363/92 було видано Указ 
Президента України «Про затвердження Державної програми розвитку авіаційної 
промисловості України» (заходи щодо його виконанню прийняті Кабінетом Міністрів 
України в постановах від 7 серпня 992 р. № 477 та від 5 лютого 1994 р. № 53). 12 липня 2001 
р. був прийнятий Закон «Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні». 
Проте, недостатнє фінансування цієї програми й негативні наслідки перебудованого періоду 
та економічної кризи 2008-2014 рр. визначають основні проблеми існування й розвитку АП, 
які в першу чергу пов’язані з розвитком людського потенціалу галузі, а вже у другу — з її 
фінансуванням. 

Наразі існує значне технологічне відставання авіапромислового комплексу України 
від Росії,  США та країн Європейського альянсу.  

В сучасних умовах авіапромислова галузь України зазнає змін в середовищі своєї 
діяльності. Щоб вижити в конкурентному середовищі їй потрібно застосовувати політику 
змін, пристосування до них і бути в цьому лідерами. Саме дане питання є актуальним на 
сьогодні для керівництва багатьох авіа-будівельних підприємств. Організація повинна 
розглядати кожну інвестицію в освітню інновацію, як можливість зміцнення і реалізації 
людського потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції розвитку 
інтелектуальних ресурсів, їх формування й використання як фактора економічного росту 
країни на інноваційній основі є предметом постійного дослідження науковців.  

Проблеми кадрового забезпечення людського потенціалу найповніше розглянуті в 
працях таких іноземних фахівців, як: М. Армстронг, І. Ансофф, П. Друкер, Г. Дреслер, Р. 
Марр, Е. Мейо, М. Мескон, Д. Сульє, Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Шмідт. Альтернативні 
проблеми і погляди розкриваються в роботах  М.  Фрідмена, Ф. Хайєка й інших, які 
продовжують традицію Й.  Шумпетера і Л. Мізеса. Процес формування й розвитку теорії 
людського потенціалу і капіталу, також пов'язаний з іменами відомих західних економістів: 
Т. Шульца, Г. Беккера, У. Боуена, Дж. Мінцера тощо.  

Проблемам управління людським потенціалом взагалі і персоналом зокрема багато 
уваги приділяється в роботах вітчизняних і російських вчених, таких, як: О. Віханський, А. 
Градов, Р. Фатхутдінов, О. Грішнова, Е. Лібанова, В. Адамчук, О. Ромашов, І. Соболєв, С. 
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Шекшня, В. Васильченко, А. Гриненко,  Л. Керб, Н. Сидорко, Л. Лутай, Л.  Балабанова, К. 
Бондарчук тощо.   

Незважаючи на актуальність і значимість аналізованої проблеми для теорії й практики 
економіки праці, шляхи й форми управління розвитком компетенцій кадрів дотепер 
досліджені не повною мірою. Недостатньо вивчено багато проблем, пов’язаних зі 
структурними й процесними інноваційними змінами, які є адекватними вимогам 
модернізованої економіки і які створюють умови для підвищення її ефективності, 
забезпечуючи посилення конкурентних позицій авіапромисловості України. 

Метою статті є розгляд зростання ролі інтелектуальної праці, здібностей, вмінь, 
освітнього рівня і професійної компетенції працівників АП на сучасному етапі створення 
інноваційної економіки, заснованої на знаннях, необхідності нагромадження і збереження 
людського капіталу через інвестування людського потенціалу та створення науково-
виробничо-освітнього інноваційного комплексу на базі авіаційних та пов’язаних з 
авіаційною галуззю вузів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи складності, викликані 
несприятливою економічною, геополітичною і демографічною ситуацією, здебільшого 
невисокою продуктивністю праці, порушенням багаторічних зв’язків з АП Російської 
Федерації в зв’язку із погіршенням геополітичної ситуації в Криму і південно-східному 
регіоні України, незначною інноваційною активністю вітчизняної АП і практичною 
відсутністю в неї інтересу до процесу й результатів освіти, можна стверджувати, що система 
професійної підготовки і підвищення кваліфікації  кадрів АП все ж таки залишається 
інститутом, здатним вирішувати ключові завдання інноваційної економіки, пов’язані з 
підвищенням якості людського потенціалу. 

У вітчизняній економічній літературі проблемі людського капіталу, як реалізованого 
людського потенціалу тривалий час серйозної уваги не приділявся. Лише в 1980-х роках 
з’явилися дослідження, які розглядають ті або інші аспекти теорії людського капіталу.  

В економічній теорії мають місце різні трактування категорії «людський капітал» 
залежно від позицій і поглядів, яких дотримуються їхні автори. Насамперед, дотепер немає 
єдиної думки щодо того, що вважати капіталом: самої людину як фізичної істоти, або тільки 
її продуктивні здатності, тобто успадковані від народження й придбані в процесі 
життєдіяльності знання, звички, здібності/здатності [7]. 

В економіці, заснованої на знаннях, найважливішим і одним із самих цінних ресурсів 
(факторів виробництва) є працівники. При цьому мова йде не просто про кваліфіковані 
трудові кадри, а про фахівців, які володіють спеціальними, часом унікальними знаннями й 
навичками, тобто зростає актуальність проблеми інвестування людського капіталу держави 
[2].  

Таким чином, у сучасних умовах підвищується значимість інтелектуальної праці й 
капіталу, підсилюються вимоги до системного й безперервного відновлення компетенцій 
працівників, але традиційна система освіти все ще інерційна, тому розрив між сформованими 
нею компетенціями й потребами інноваційної економіки залишається значним, що й 
визначає необхідність модернізації системи підготовки й перепідготовки кадрів [6].  

Все більшого масштабу і значення набуває діяльність із переважанням  
інтелектуальної роботи, елементів творчості. Саме із творчістю пов’язаний розвиток людини, 
вдосконалювання її продуктивних здатностей, оскільки характерною рисою такої роботи є 
пошук нових вирішень проблем на основі осмислення накопиченого практичного й 
теоретичного досвіду. Від працівників потрібно не просто професійні знання, а вміння 
опрацьовувати і приймати зважені рішення. Отже, у сучасній ринковій економіці здатність 
до роботи реалізується у формі людського капіталу [13]. 

Знання, звички, майстерність людини, її здоров’я, подібно до фізичного капіталу, 
служать на протязі тривалого періоду, обмеженого строком роботи (строком життя), 
виробляючи послуги, які мають певну вартість. При цьому, людський капітал здатен, також 
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як і «звичайний», морально застарівати до того моменту, коли відбудеться його повне 
фізичне зношування [8[. 

Подібно до звичайного капіталу, здатності, знання, навички можуть накопичуватися і 
зростати. Проте, людський капітал не може бути подарований кому-небудь, відданий під 
заставу або заповіданий, оскільки являє собою продуктивний актив тривалого використання, 
невіддільний від особистості, як його власника, який має властивість накопичуватися [9]. 

Таким чином, під впливом науково-технічної революції, автоматизації й механізації 
роботи, трансформації соціальної структури суспільства, підвищення в цих умовах 
значимості кваліфікації, рівня освіти кожної людини окремо й населення в цілому, 
традиційна точка зору на жорстке розмежування між роботою, як первинним фактором 
виробництва, і капіталом, як фактором похідним, отримана в спадщину від промислової 
революції, втратила своє первинне значення [5]. 

Наразі головною умовою досягнення постійного розвитку економіки є нагромадження 
й збереження людського капіталу, проведення в життя стратегій, які спонукують людей 
удосконалювати свої навички й уміння протягом усього життя за допомогою безперервного 
навчання й професійної підготовки. Отже, людський капітал є чинником інноваційного 
розвитку і підприємства і галузі і країни, проте в Україні йому приділяється недостатня увага 
[11]. 

Наростання негативних процесів у нагромадженні людського капіталу позначилося, 
насамперед, на зниженні якості професійної підготовки, і психологічно-фізіологічного 
здоров'я населення [5]. У перспективі це здатне збільшити відставання економіки України 
від провідних країн, ускладнити її економічне відродження. Добре відомо, що втрата 
людського капіталу відбувається дуже швидко, а поповнюється він надзвичайно складно. 

Таким чином, одним із способів накопичення людського капіталу є інвестування в 
людину, в її здоров’я й освіту [10].  

За економічним змістом інвестиції — це витрати на створення, реконструкцію або 
технічне переозброєння основного й обігового капіталу; за фінансовим — вкладення коштів 
в акції, облігації, інші цінні папери й банківські депозити, у використання інших 
інструментів для зростання  фінансового капіталу інвестора [13].  

Інвестиції в людський капітал (реалізований людський потенціал) у розвинених 
країнах  виступають найважливішим фактором економічного росту й підвищення 
конкурентоспроможності як на мікро-, так і на макрорівнях  [12]. 

Наразі все більше коштів фірми витрачають на розвиток своїх трудових ресурсів. 
Природно, що постійне виробниче навчання (перенавчання) вимагає певних інвестицій у 
людський потенціал і, як наслідок, — в його реалізацію — перетворення в людський капітал 
[5]. 

Інвестування людського капіталу забезпечують можливість одержання більш 
високого доходу в майбутньому за рахунок відмови від частини поточного споживання. 
Причому, що стосується інвестицій у людський капітал, то вони приносять дохід не тільки в 
грошовій формі, але й у вигляді морального, психологічного задоволення, підвищення 
соціального статусу самого носія людського капіталу [4]. 

Стратегія перетворення людських ресурсів у капітал підприємства передбачає 
ухвалення різних форми довгострокових рішень, які стосуються формування внутрішнього 
ринку праці підприємства, відповідної особливої   організаційної культури фірми, яка буде 
сприяти: 

- формуванню знань і їх поширенню;  
- перспективам організаційного  навчання;  
- керуванню кар'єрами;  
- використанню сучасних мотиваційних технік (пакетної зарплати, поза-

матеріальних факторів);  
- пристосуванню працівників до змінних умов оточення тощо [7]. 
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Із цією метою повинен розроблятися план довгострокових управлінських дій, 
підпорядкований пріоритетним цілям підприємства і його місії. 

Актуальні проблеми, з якими стикаються сьогодні українські менеджери і бізнесмени 
авіабудівної галузі через недоліки в економічній, технічній (технологічній),  іншій фаховій 
освіті, це: 

- зневажання освітою; 
- скорочення кількості робітників і навіть цілих підрозділів, або закриття 

(банкрутство) підприємства; 
- недостатність і несвоєчасність забезпечення керівників якісною інформацією для 

ухвалення управлінського рішення; 
- неадекватність нематеріальної мотивації працівників.  
- відсутність системи (політики і формалізованих правил) в доборі кадрів; 
- недосконалість організаційних структур управління підприємством; 
- недосконалість, або повна відсутність Положень про структурні підрозділи; 
- недосконалість посадових інструкцій для персоналу (формалізованих зобов'язань 

співробітників); 
- поєднання в одній особі основного власника й генерального директора 

(президента компанії);  
- ускладнення делегування внаслідок недовіри власників до менеджерів;  
- вихід великих закордонних корпорацій на вітчизняний ринок, що активізує 

конкуренцію на ньому, спонукує наші підприємства  переходити на сучасні 
методи управління. Проте, він нерідко супроводжується інвестиційними 
гнобленнями, звільненнями персоналу, банкрутством компаній, які не витримали 
конкурентної боротьби тощо; 

- у значної частини вітчизняних компаній навіть керівники (годі казати про рядових 
виконавців) не мають стратегічного бачення бізнесу і не можуть відповістити на 
питання: що є місією фірми, у чому полягає її маркетингова стратегія; 

- недовірливе й упереджене ставлення до консалтингу й консалтингових фірм, які 
здійснюють об'єктивний аналіз ефективності роботи підприємств і зовнішній 
аудит; 

- керівники українських компаній: 
1. або вважають  що маркетинг може розв’язати всі проблеми підприємства (а це 

звичайно не так),  
2. або вважають його зовсім недоцільним, 
3. або відкидають стратегічний маркетинг і використовують тільки операційний 

маркетинг (або його елементи), а це заважає переходу підприємств на функціонування за 
принципами маркетингу. 

Інноваційна економіка припускає наявність особливої кон’юнктури в соціально-
трудовій сфері, яка характеризується значною питомою вагою високо кваліфікованих кадрів 
[3]. Старіння знань, умінь і звичок загострює проблему невідповідності між очікуваними й 
фактичними професійними  компетенціями працівників.  

Сучасна система освіти не встигає повною мірою сформувати необхідний найманому 
робітнику й роботодавцю спектр професійних компетенцій, який ініціює підвищення якості 
робочої сили шляхом відновлення категоріально-методичної бази й доповнення прикладного 
інструментарію економіки праці [2]. 

Наразі інтеграція науки, виробництва й освіти є важливим фактором збереження і 
підготовки кадрів; використання науково-експериментальної бази в освітньому процесі, 
проведення наукових досліджень [1]. 

Для швидкої й ефективної підготовки кадрів для авіаційної галузі необхідно створити 
нову структуру в управлінні освітою, а також систему безперервного навчання 
(перенавчання) з метою забезпечення підприємств персоналом адекватного рівня 
кваліфікації відповідно до поточних і перспективних вимог авіабудівної галузі [2].  
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Створення науково-виробничо-освітніх інноваційних комплексів в авіаційних вузах, 
або там, де створені відповідні факультети і кафедри (Національний авіаційний університет, 
Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського, Житомирський військовий 
інститут ім. С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій, Кіровоградська 
льотна академія Національного авіаційного університету України, Харківський університет 
повітряних сил, Черкаський філіал Харківського аерокосмічного університету, 
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Запорізький національний 
технічний університет, Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут» тощо) дозволить позиціонувати їх як базові елементи науково-
інноваційного розвитку національної економіки і аерокосмічної галузі. Адже, фахівець, 
навчений із застосуванням інноваційних механізмів в освіті, дозволить оптимізувати 
внутрішній бізнес-процес підприємства за вхідним параметрами «трудовий ресурс» та 
«інтелектуальний ресурс» [9]. 

Отже, перед державою, регіонами і галузями постає проблема інноваційного розвитку 
на основі формування, вдосконалення, зростання і відтворення людського потенціалу через 
його реалізацію і перетворенню в капітал [3]. Проте сам механізм відтворення людського 
капіталу в авіа-будівельної галузі наразі не розроблений.  

Висновки.  
1. Впровадження інноваційних методів управління, розвиток ефективної, мотивованої, 

командної взаємодії є дуже важливим для економічного розвитку будь-якої галузі і країни.  
Загострена  конкуренція і, як наслідок, необхідність підвищення 

конкурентоспроможності персоналу, продукції і послуг — це об'єктивний процес і  виграти 
тут зможуть  підприємства, які приділяють значну увагу  питанням інвестицій у людські 
ресурси.  

2. Актуальним для України  є питання формування такого механізму використання 
людського потенціалу, який би оптимально поєднував створення, впровадження, поширення 
знань, акумулюючи всі стадії формування й використання інтелектуальних ресурсів. 

3. Наука і освіта є першоосновою для формування людини і перетворення її в 
особистість.  Необхідність інвестицій в освіту і підвищення кваліфікації усвідомлюється як 
урядом держави, керівниками компаній, так і громадянами, які прагнуть до гідного рівня 
життя й одержання певного соціального статусу.  

4. Розвиток системи професійної підготовки кадрів, вдосконалення людського 
потенціалу залишається одними з найбільш гострих проблем української АП і набуває 
особливого значення в умовах інноваційної економіки.  

5. Найважливішою передумовою підвищення ефективності інвестицій в освіту є 
прогнозування потреб ринку праці. Прогнозування ситуації на ньому необхідно й державі 
для запобігання структурних диспропорцій на ринку або масового безробіття й трудової 
міграції. 

6. Одним зі способів нагромадження людського капіталу є інвестування у здоров'я й 
освіту людини [4]. Проте, у зв’язку з тим що існує велика кількість показників ефективності 
інвестицій у людський капітал, абсолютно бездоганних критеріїв їх оцінки немає.  

Перспективи подальших розробок у даному напрямку.  
1. Наразі  людський потенціал є головним чинником авіа-виробництва у контексті 

переходу до інформаційного суспільства й розвитку інтелектуальної економіки. Особливий 
інтерес представляє оцінка загального стану, структури й динаміки людського капіталу АП в 
умовах економічної і геополітичної кризи в Україні та проведення економічних реформ. 
Дослідження питань, пов’язаних з якісним нагромадженням людського капіталу, набуває 
особливої актуальності у період реформування вітчизняної економіки, зміцнення зв'язків 
України із зовнішнім світом. 

2. Оскільки на стратегію здійснення інвестицій в освіту впливають не тільки виявлені 
потреби фірми в навчанні й розвитку персоналу, але й характер навчання, положення 
компанії на ринку праці, плинність кадрів, остільки при розробці інвестиційних проектів, 
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пов’язаних із навчанням і розвитком персоналу компанії, визначення стратегії здійснення 
цих інвестицій і оцінка їхньої ефективності є актуальною, складною методологічною й 
методичною проблемою. 

3. Дослідження інвестиційної активності й структури інвестицій у людський капітал 
вимагає додаткових розробок, які систематизують отримані раніше результати, пов’язані із 
формуванням раціональної структури інвестиційного процесу, економічні й адміністративні 
механізми реалізації державної політики в сфері відтворення людського капіталу і 
забезпечення стійкого економічного зростання.  
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Трансформаційні процеси, що охопили всі сфери діяльності людства, характеризуються 
докорінною зміною економічних устроїв, де на передній план виходить людина як носій 
знань. Адже саме набуті знання стають товаром в сучасній економіці та перетворюються на  
інтелектуальний капітал, який забезпечує конкурентоздатність та ефективність діяльності 
будь-якої системи. Тому можна стверджувати, що персонал підприємства є головною 
рушійною силою розвитку підприємства, а управління персоналом стає запорукою 
підвищення ефективності  його діяльності. Саме тому питання оцінювання ефективності 
управління персоналу підприємства набувають актуальності та потребують подальшого 
опрацювання, бо від його використання залежить результат діяльності суб’єкта 
господарювання. 
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Аналіз останніх наукових досліджень виявив, що проблематиці оцінювання 
ефективності управління персоналом присвячено чимало робіт вітчизняних та закордонних 
вчених, серед яких слід відмітити: А.Я. Кібанова, Л.В. Балабанову, O.B. Сардак В. А. 
Ландсмана, М.О. Тонюка, В.А. Рульєва, С.О. Гуткевича,  Т.Л. Мостенську, які займалися 
питаннями управління персоналом. Питанням розвитку мотиваційних систем приділено 
значну увагу, зокрема, вітчизняними фахівцями, такими як Д.П. Богиня, В.Н. Гончаров, А.М. 
Колот, Л.А. Лутай, О. Попова, Н.С. Пиж, Л.І. Шваб та ін.  

Метою даного дослідження є вивчення існуючих підходів до оцінки ефективності 
управління персоналом підприємства та розробка системи оцінки персоналу на основі 
використання KPI для будівельного підприємства. 

Поняття "управління персоналом" у вітчизняній управлінській практиці є досить новим, 
адже за умов командно-адміністративної економіки цьому питанню не приділялося належної 
уваги. Всі процедури стосовно управління кадрами та соціальним розвитком були покладені 
на лінійних керівників, що, відповідно, знижувало ефективність управлінської праці. В 
сучасних умовах господарювання даний аспект управлінської діяльності набуває 
першорядної значущості.  

В економічних дослідженнях виділяють чотири теорії (концепції) стосовно управління 
персоналом [1]: мотиваційна (процес, спрямований на цільову зміну мотивації);  
дескриптивна ( самостійний вид діяльності фахівців-менеджерів щодо питань з підбору, 
звільнення, навчання кадрів, тощо); телеологічна (передбачає здійснення комплексу 
управлінських заходів щодо кількісних та якісних характеристик персоналу і спрямованості 
його трудової діяльності на досягнення цілей підприємства); дескриптивно-телеологічна 
(поєднує характеристику цілей менеджменту персоналу з перерахуванням його 
найважливіших функцій). 

В основу нашого дослідження покладено твердження, що управління персоналом є 
різновидом управлінської діяльності, що передбачає наявність суб’єкту та об’єкту 
управління, здійснення управлінського впливу для досягнення поставлених цілей та 
виконання функцій планування, організації, мотивації та контролю. Тому під управлінням 
персоналу будемо розуміти управлінську діяльність керуючої системи (апарату управління) 
спрямовану на керуєму систему (персонал, кадри підприємства) шляхом здійснення 
управлінського впливу з метою досягнення цілей та завдань підприємства задля підвищення 
ефективності його діяльності. 

Дискусійною в економічній думці є категорія ефективності, адже, незважаючи на 
високу популярність, не існує єдиної думки щодо її сутності, видів, способів розрахунку та 
оцінки. Виходячи з класифікаційних ознак, прийнято розрізняти економічну, соціальну, 
організаційну ефективність тощо.  

Ефективність управління діяльністю підприємства визначається як результативність 
управління маркетинговою, виробничою, фінансовою, інноваційною та кадровою 
діяльностями [2]. 

Існують різні підходи до визначення ефективності управління [3]: розраховують 
синтетичні показники ефективності управління (коефіцієнт оперативності, надійності тощо); 
фактичні дані порівнюють з нормативними, плановими або з показниками за попередні роки 
(нормативи чисельності апарату управління, продуктивність, економічність управління 
тощо); застосовують якісну оцінку ефективності за допомогою експертів; застосовують 
емпіричні формули для розрахунку показників, що характеризують ефективність управління. 

Найпоширенішими напрямами є визначення ефективності управління як 
співвідношення отриманого результату з витратами (ресурсами) діяльності підприємства; 
співвідношення отриманого результату з наміченими цілями. Але ці підходи до визначення 
ефективності не дозволяють встановити логічний взаємозв’язок між управлінням діяльністю 
підприємства та ефективністю управління діяльністю підприємства.  

В роботі [4] узагальнено надбання щодо категорії «ефективність управління 
персоналом», які представлено трьома підходами: економічним, за якого ефективність 
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управління персоналом оцінюється витратами на нього; цільовим, за якого ефективність 
визначається ступенем досягнення цілей; комбінованим, за якого ефективність визначається 
як ступенем досягнення цілей, так і рівнем витрат. При цьому в економічній думці 
розрізняють декілька видів ефективності управління персоналом: економічну, соціальну, 
організаційну, функціональну, індивідуальну. 

Досить часто ефективність управління персоналом оцінюється шляхом визначення 
показників оцінки ефективності управлінської праці (ефективність управління, витрати на 
управлінський персонал, тощо), або визначається групою показників, що характеризують 
ефективність функціонування різних сфер (продуктивність праці, рентабельність, 
фондовіддача, тощо). Зауважимо, що ці групи показників необхідно застосовувати в 
комплексі. Тому нам імпонує думка дослідника, яка викладена у джерелі [2], який стосовно 
управління персоналом рекомендує ефективність розглядати на рівні керуючої та керованої 
системи. Так, суб’єкт управління (управлінці-менеджери) виступають у якості керуючої 
підсистеми, а персонал підприємства виступає у якості об’єкта управління – керованої 
підсистеми.  

Очевидно, що оцінку ефективності управління персоналом необхідно здійснювати на 
двох рівнях, як це показано на рис. 1: на рівні керуючої системи, де буде оцінюватися 
ефективність управлінської праці, та на рівні керованої системи, де буде здійснюватися 
оцінювання ефективності управлінського впливу. 

 
 

Рис. 1. Оцінка ефективності управління персоналом підприємства 
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проблеми в управлінні. У другому випадку, за умови ефективної управлінської діяльності, 
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недосягнення мети викликано проблемами саме в керованій підсистемі – персонал 
підприємства. Відповідно, необхідно вживати заходи щодо виправлення ситуації та усунення 
недоліків в останній. 

Показники оцінки ефективності управління підприємством поділяються на кількісні та 
якісні [2]. Кількісні показники визначаються шляхом розрахунку та застосовуються в 
оцінюванні таких складників ефективності управління як ефективність керуючої підсистеми 
управління (оцінювання ефективності управлінського персоналу, організаційної структури 
управління, технології управління) та ефективність керованої підсистеми.  

Якісні показники отримують шляхом експертних оцінок, їх застосовують в оцінюванні 
ефективності організаційної культури в межах визначення ефективності керуючої 
підсистеми управління та в оцінюванні зовнішньої ефективності управління підприємством 
за всіма складниками. 

При цьому можливе визначення різних видів ефективності управління персоналом, що 
буде залежати від потреб оцінки. 

Вказані підсистеми (або блоки) повинні використовуватися при оцінюванні 
ефективності управління персоналом комплексно. Це допоможе удосконалити процес 
управління персоналом та підвищити ефективність діяльності підприємства.  

Важливим питанням виступає обґрунтування кола показників, які будуть оцінювати 
різні види ефективності управління керуючої та керованої підсистем управління персоналом 
підприємства, а також їх поєднання. 

В управлінській практиці все частіше застосовуються ключові показники ефективності 
(KPI), як своєрідні індикатори, за допомогою яких оцінюють різноманітні результати 
діяльності підприємства, підрозділів і працівників. Іншими словами, це деяка функція, що 
показує залежність результату роботи від способів і умов виконання цієї роботи, якості і 
кількості використовуваних ресурсів. За значеннями KPI судять про ступінь досягнення 
цілей діяльності.  

Складність розробки та впровадження систем оцінки ефективності управління 
персоналом, заснованих на KPI, як для керівних посад будівельного підприємства, так і для 
обслуговуючих підрозділів є достатньо непростим завданням. Насамперед, тому, що 
результати роботи часто складно описати кількісно. Традиційно, перелік ключових 
показників ефективності роботи співробітників визначається на основі місії і бачення 
підприємства, довгострокових цілей.  

Результат діяльності співробітника повинен відповідати, з одного боку, його 
функціональним обов'язкам, тобто повною мірою відображати здатність співробітника 
виконувати покладені на нього завдання, а з іншого боку - відповідати цілям  (стратегічним, 
оперативним) тієї організаційної структури , в якій він працює.  

Отже, система KPI, орієнтована на кожну функціональну одиницю: 
- повинна вписуватися в стратегію підприємства; 
- відображати специфіку функціональних обов'язків співробітника; 
- мати у своєму складі індивідуальні та групові показники; 
- забезпечувати порівнянність результатів як між учасниками бізнес-процесів, так і з 

запланованими або очікуваними результатами. 
За допомогою системи KPI можна не тільки контролювати і оцінювати ефективність 

виконуваних дій, але й збудувати ефективну систему оплати праці. Обов’язковою умовою 
застосування показника повинна бути можливість його виміру. 

Система управління персоналом має ризик бути високовитратною і 
низькоефективною в тому випадку, якщо персонал не буде відчувати лояльності та 
прихильності до підприємства і перспектив його розвитку. Для формування лояльності 
співробітників корисно мати уявлення про те, що спонукає їх виконувати свої обов'язки 
найбільш ефективно, тобто про їх мотивацію. Існує безліч визначень мотивації, але в даному 
випадку під мотивацією розглядається процес стимулювання працівників для досягнення 
поставлених цілей і виконання завдань. 
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Система оплати праці на основі KPI дозволяє: 
- забезпечити контроль за поточними та довгостроковими показниками діяльності 
організації; 
- оцінити особисту ефективність кожного співробітника, підрозділу й організації в 
цілому; 
- орієнтувати персонал на досягнення необхідних результатів; 
- управляти бюджетом по фонду оплати праці і скоротити час на його розрахунок. 

Методика формування системи оплати праці полягає в наступному: 
1. Визначається перелік посад (позицій) в структурі будівельного підприємства, для 

яких буде формуватися наступна мотиваційна схема (принцип відповідності ключових 
показників ефективності рівню організаційної структури). В даній статті мотиваційна схема 
буде розроблена для департаменту збуту будівельної продукції та маркетингу. 

Таким чином, заданий організаційний рівень - це персонал департаменту збуту та 
маркетингу, для якого необхідним є досягнення поставлених цілей та виконання поточних 
завдань (план/факт). 

2. Визначаються ключові показники ефективності (KPI) для посади і вага кожного, 
виходячи з цілей для даного рівня організаційної структури. 

3. Визначається порядок розрахунку показників (табл. 1). 
Таблиця 1 

Взаємозв’язок цілей з ключовими показниками ефективності 

№ Цілі департаменту 
Можливі ключові показники ефективності та порядок 

розрахунку (вимірювання) 
1 Комерційна ціль – збільшити рівень 

розрахунків із дебіторами 
Ключовий показник ефективності —відсоток зменшення 
дебіторської заборгованості 

2 Комерційна ціль – збільшити кількість 
реалізованих об’єктів комерційної 
нерухомості  

Ключовий показник ефективності — кількість 
реалізованих метрів квадратних житлової та комерційної 
нерухомості 

3 Комерційна ціль – розробка рекламної 
стратегії для новостворених житлових 
об’єктів  

Ключовий показник ефективності – кількість укладених 
договорів про купівлю-продаж нерухомості 

 

 
4. Визначається розкидання відсотка виконання показника, значення коефіцієнта 

показника і його змістовне значення (табл. 2). 
Таблиця 2 

Відсоток виконання показника та значення коефіцієнту 

Відсоток виконання показника 
Коефі 
цієнт 

Значення коефіцієнту 

Виконання плану менш ніж на 50% 0 Неприпустимо 
Виконання плану на 51-89% 0,5 Низький рівень 
Виконання плану на 90-100% 1 Досягнення цільового значення (виконання плану) 
Виконання плану на 101-120% 1,2 Лідерство 
Виконання плану більш ніж на 120% 1,5; 2 

або 1 
Агресивне лідерство або управління точністю 
планування 

 

Коефіцієнт встановлюється в залежності від того, яка стратегія існує на підприємстві 
щодо перевиконання плану. Коефіцієнт 1,5 або 2 означає, що співробітник мотивований на 
істотне перевиконання плану. Якщо такого завдання немає, то значення коефіцієнта рівним 1 
буде служити обмеженням для співробітника - він не буде занижувати план щоб потім його 
перевиконати, так як в цьому випадку він отримає коефіцієнт, відповідний виконанню плану 
в 100%, а не більше. 

5. Формується мотиваційна формула, за якою буде здійснюватися розрахунок 
заробітної плати. Визначається співвідношення «фіксована частина», «змінна частина» та 
«бонус» у заробітній платі. 

6. Визначається формула розрахунку змінної частини заробітної плати. 
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7. Виконується перевірка: прораховуються можливі варіанти розмірів заробітної 
плати при всіх можливих значеннях KPI. 

Визначимо ключові показники ефективності для будівельного підприємства, а саме: 
1. KPI1 – відсоток зменшення дебіторської заборгованості; 
2. KPI2 – відсоток приросту реалізованих метрів квадратних комерційної нерухомості; 
3. KPI3  – відсоток приросту кількості укладених договорів про купівлю-продаж 

житлової нерухомості. 
Щоб встановити, якою мірою кожен з обраних KPI буде впливати на змінну частину, 

визначимо «вагу» для кожного з них (табл. 3). 
Таблиця 3 

Вплив показника на змінну частину заробітної плати 

Ключовий показник ефективності 
Вага показника, % 
(вплив на змінну 

частину) 
KPI1 — відсоток щодо зменшення дебіторської заборгованості 33,3 
KPI2 — відсоток приросту реалізованих метрів квадратних комерційної нерухомості 33,3 
KPI3 — відсоток приросту кількості укладених договорів про купівлю-продаж 
житлової нерухомості 

33,4 

 
 

Як видно з табл. 3, всі показники впливають на змінну частину зарплати порівну. Це 
означає, що досягнення кожного з них однаково важливе. Визначимо значення коефіцієнтів для 
кожного показника (табл. 4). 

Таблиця 4 
Коефіцієнти показника залежно від відсотка виконання плану 

Відсоток виконання плану Коефіцієнт 

Виконання плану менш ніж на 50% 0 

Виконання плану на 51-89% 0,5 

Виконання плану на 90-100% 1 

Виконання плану більш ніж на 100% 1,5 

 
 

Для подальших розрахунків встановимо однакові значення коефіцієнтів для KPI1 
«виконання плану зменшення дебіторської заборгованості», KPI2 «виконання плану роботи з 
кількості реалізованих комерційних об’єктів» і KPI3 «виконання плану роботи з кількості 
укладених договорів купівлі-продажу». 
 Розрахунок змінної частини заробітної плати має вигляд: 
                                   ),KWKWKW(ЗЧЗЧ 3KPI3KPI2KPI2KPI1KPI КPI1ПЛ                   (1) 

де ЗЧпл - планова сума змінної частини; 
     WKPIj – відповідно вага KPI1, KPI2 та KPI3; 
     КKPIj – відповідно коефіцієнти KPI1, KPI2, KPI3; 
     j – кількість показників. 
 Надалі проводиться розрахунок всіх можливих варіантів заробітної плати при всіх 
можливих значеннях KPI. 

Таким чином, впровадження системи KPI у діяльності будівельних підприємств та їх 
окремих організаційних підрозділів дасть змогу розробити найбільш ефективну систему 
оцінки ефективності управління персоналом.  
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The price of electric energy in the R of Bulgaria has always been a topical theme and a 
permanent reason for reflection for the business and the households, both of them as end 
consumers. The present article is intended to show the specifics of trade in electric energy – in 
principle and in particular the peculiarities and disproportions of Bulgarian market, these actually 
being an obstacle for the development of a normal competition on this market. Still observed in the 
Bulgarian electric energy market are multiple restrictions on participants in this trade that prove the 
limitation on competition when transactions are made in electric energy thus delaying actually the 
transformation of the market from state monopoly to an efficient market. 

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

The main actions, terms and objectives for implementation by the member states can be 
summarized and presented as follows: 
 Main purpose: to achieve a ‘…fully open market, which enables all consumers to freely choose 

their suppliers and all suppliers freely to deliver to their customers.’ 
 The full market opening aims at dividing generation from delivery of electric energy, so that 

conditions could be established of loyal competition and opportunities for market impact on the 
changes in electric energy price; 

 The Directive requires that all producers shall be competitively put on a level playing field in an 
objective, transparent and non-discriminatory manner, as well as third-party access to be 
provided to the transmission and distribution systems in conformity with the requirements for 
full market opening; 

 Electric energy production is always regionally individualized. The maximum possible 
generation by all producers of electric energy is defined as a maximum capacity of such 
territory. The electric energy market in the US, for example, is divided up into 140 regions, also 
having 140 control points that measure the quantities of electric energy going out of or coming 
into the region, this being sold, or purchased by the other region, respectively. The possibilities 
for sale of electric energy of another region are determined by the possibilities of energy 
transmission between the two regions [9, p. 713] 

 Electric energy transmission shall take place only and solely via the power transmission grid – a 
totality of generation capacities, transmission lines, cable networks, transformers and other 
facilities that make it possible for electric energy from producers to reach its end consumers. 

 The market of electric energy, like the market of other primary-energy sources, must be 
transformed from a state monopoly to an efficient market with the help of appropriate 
regulations. ‘This process is always accompanied also with the establishment of a term market 
for derivatives on contracts for supply of electric energy.’ [9, p.714] 

The issues relative to Bulgarian energy sector and the trade in electricity in particular, have 
been a topical and morbid theme for years now. This is in consequence of the disproportions 
superimposed with time and contradictory rights and obligations of players in the Bulgarian electric 
energy market. Most generally they boil down to the following: 
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 In September 2008 the Bulgarian government decided to amalgamate the energy companies of 
Bulgaria into Bulgarian Energy Holding (BEH), which includes NEK, Kozloduy NPP, Maritsa 
– East 2 TPP, Maritsa-East Mines, Bulgargaz, Bulgartransgaz and Bulgartel; 

 The development of the electric energy market over the period 2004-2014 is schematically 
presented in the following table (2014 data are estimations): 

Table 1 
year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

electric 
energy 
producers 

4 6 6 7 7 7 6 7 7 9 9 

wholesale 
consumers 

7 14 31 62 57 61 65 77 105 2096 2100 

wholesale 
traders 

0 2 10 24 20 26 35 46 47 52 55 

Annual generation of electricity over the period varies between 45 and 50 terawatt-hours 
(TWh) which is indicative of fluctuations in the yearly consumption under 10% against the previous 
year. 

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

System Operator of the respective territory to temporarily disconnect particular producers (the 
time of forced outage of capacity varies from several hours for HPP and TPP to 2-3 days for 
NPP, with at least the same time needed to put them back into generation mode), or to connect 
new capacities to the system as it must be balanced all the time – to have just as much electric 
energy generated as will be consumed. The classical example of balancing the electric energy 
system are hydropower plants which generate electricity in peak hours and then become 
consumers and start pumping the water back upwards so that it can be used again in the 
generation of electric energy. (See Art. 108.(1) of the Energy Law (EL): ‘Single operational 
planning, coordination and control of the electric energy system is performed by the operator of 
the electric transmission network and by the operators of each of the electricity distribution 
networks.’) 

 The main regulatory body is the State Energy and Water Regulatory Commission (SEWRC). A 
total 13 principles are set forth in Art. 23 of EL by which the Commission shall be guided in 
performing its regulatory powers. Such principles are in full compliance with the requirements 
of European Directive 2009/72/EC, yet their application is usually accompanied by 
contradictory comments and opinions of various experts from the sector. 

 Contracts concluded for long-term purchase of energy with Contour Global Maritsa East 3 and 
AES 3С Maritsa East 1 EOOD from 2001 make the provision that they will sell all their 
production to NEK at a price guaranteeing the return of their investment for a period of 10 
years. It is noted in the SEWRC report that the total costs for ‘non-generated energy’ that are 
paid to the two power plants amount to 274 mill. Levs for 2013 because there was no 
consumption in Bulgaria and the price of the generated electric energy is significantly higher 
and can not be sold in neighbouring markets. [7, 16] 

Presented in table 2 is the cost structure of individual electric energy producers in Bulgaria, 
which was presented in the Annual Report to the European Commission in June 2014. 

Although the methodology of making this comparison of costs was not clarified, it is evident 
that the costs of Kozloduy NPP are 2% and those of the producers on renewable energy sources are 
41%, i.e. a difference of more than 20 times is outlined in their costs. ‘In addition to the condition 
for purchase of almost entire quantity of available capacity from the two power plants, influence is 
also rendered by the high purchase prices of availability and energy paid by NEK EAD. The prices 
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of generated electric energy are by 54% (Contour Global Maritsa East 3) and 120% (for AES 3C 
Maritsa East 1) higher, respectively, than the average price of electric energy from the other TPP 
selling electric energy on a regulated market.’ (See page 30 of Annual Report by SEWRC to the 
European Commission – July 2014). 

Table 2 
Structure of costs for electric energy from producers under the long-term contracts effective until 

now 
Relative share 

in % 
renewable sources of energy 41 
district heating plants 10 
factory power plants 8 
Hydro-power plants property of NEK 2 
Maritsa East 2 TPP 4 
Kozloduy NPP 2 
Maritsa East 1 TPP 12 
Maritsa East 3 TPP 11 
costs for non-purchased availability of Maritsa East 1 TPP and Maritsa East 3 TPP 10 

 
 The main large consumers of electric energy, i.e. those selling to the end consumers – the three 

power distribution enterprises – EVN, CEZ and Energo-Pro are purchasing all the electric 
energy they need at a fixed price which shall guarantee a profit of 8% to them, in accordance 
with the regulations of SEWRC and the signed privatization contracts; 

 The differences in prices of individual producers also are specified by SEWRC and they are 
speaking in their own way when exemplifying the disproportions laid down in time: 

Prices of energy and availability of producers of electric energy for the regulated market 
price in Levs per 

MWh 
Kozloduy NPP  30 

Maritsa East 1 TPP  90.35 

Maritsa East 2 TPP  68.30 

Maritsa East 3 TPP  70.88 

factory power plants 128.65 

district heating plants 183.46 

renewable sources of energy 299.05 

hydro-power plants property of National Electric Company 63.64 

approved price for the National Electric Company as ‘Public supplier’ 110.58 

The price of electric energy from the thermal power plants in Maritsa East is two to three 
times higher that that from NPP and this is mainly due to the commitment assumed for purchasing 
the entire quantity of electric energy produced by the two TPPs; 
 The National Electric Company (NEK) has the obligation of a ‘public supplier’ by virtue of Art. 

93a of EL. ‘The Public supplier shall purchase electric energy from producers connected to the 
transmission grid under contracts of long-term purchase of availability and electric energy, as 
well as energy generated from renewable sources, from highly efficient combined production 
…’. Most generally, public expectations are placed on the National Electric Company to deliver 
electric energy to all end consumers and to maintain ‘fair’ prices. In order to meet such 
expectations NEK purchases the cheap electric energy generated by Kozloduy NPP, covers the 
costs of availability and buys out the entire quantity of electric energy produced from renewable 
energy sources (RES). The price of the public supplier is thus obtained – 110.58 Levs for one 
Mega Watt hour (1 MWh) as shown in the drawing. It was increased from 01.07.2014 to 114.10 
Levs per MWh, net of VAT, by SEWRC Decision No. Ц – 12 of 30.06.2014. 

 Another problem is the high price of electric energy from renewable energy sources, it being 
exactly 10 times higher compared against that of NPP Kozloduy. The addition included to the 
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price for end consumers for renewable energy sources in Germany is in the amount of 5.3 
Eurocents per kWh. [11, p. 19] 

 Control in the energy sector is vested in the Ministry of Economy, Energy and Tourism – 
MEET. (Art. 75. (1) The Minister for economy, energy and tourism shall exercise preliminary, 
ongoing and subsequent control …’). The embedded extensive disproportions however, and 
probably other lesser contradictions make the SEWRC, MEET and NEK implement new, higher 
and even more difficult to understand fees – for transmission, additions for green energy, fee for 
non-recoverable investment costs, ‘Public’ fee, etc. Any one having the opportunity of making 
use of the non-recoverable investment costs fee can spend a lot of money for nothing, because 
consumers of his service will pay all this again to the last cent. What other better opportunity 
there can exist for uncontrolled spending? It is nether motivated nor explained why each end 
consumer must pay for each Mega Watt of electric energy 16.80 Levs to NEK in ‘Public’ fee. 
What is being compensated with this and how? Other disproportions are created by the increase 
in transmission fees – ‘Until 31.07.2013 this model made provision for the obligations to the 
public to be included in the price for transmission. Over the past few years a lasting trend was 
marked towards increase in such costs and their level in the period 2012-2013 resulted in an 
exceptional increase in the total sum payable to the price of transmission, which actually 
blocked Bulgarian export of electric energy.’ [4, p. 30] 

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

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

The transformation of Bulgarian electric energy market from state monopoly to an efficient 
transparent Markey is just beginning. Although the site of the Bulgarian ELECTRICITY SYSTEM 
OPERATOR EAD states that ‘….Finalized on 4 February 2014 was the last phase of the process of 
separation of Natsionalna Elektricheska Kompania EAD from Electricity System Operator EAD, in 
accordance with the requirements of the third liberalization package. This was the last step in 
fulfilling the requirements of Directive 2009/72/EC and the national legislation.’ The separation of 
the system operator is an important step in this process, yet this is only the beginning and not a last 
step. What is more, this separation does not mean that separation of generation from supply of 
electric energy has been achieved as required by the directive. 

The role of NEK – EAD as a ‘public supplier’ is practically a barrier for the liberalization of 
the Bulgarian energy market which must guarantee equality to all participants in the trade in electric 
energy and free competition among them. On the contrary, players in the Bulgarian electric energy 
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market have been permanently unequally treated (reported are differences of 120% from the 
average price), and this will yield just one result – growth in the NEK calculations and 
establishment of new higher electricity prices by SEWRC for the end consumers. The activity of 
NEK EAD as a ‘public supplier’ of electric energy must be terminated, because practice thus far has 
shown that NEK only accumulates deficits and laid down disproportions and it has no way to cover 
then with its own revenues and logically there follows a new proposal for higher prices to end 
consumers. Public interest shall be protected by the state (again probably by add-ons to the price for 
end customers), yet under a clear strategy on the development of the energy sector. Such add-ons 
shall be accumulated in the state budget and the collected money must be used to create appropriate 
incentives for development of the branch. Furthermore, NEK is both a producer and supplier of 
electric energy, this again being contrary to the requirements of the directive. 

The mere fact that the created electricity exchange contains in its name the word 
‘independent’ gives rise to reasonable doubts concerning the independency of this market. It is 
stated in the SEWRC decision that ‘… Bulgarian Independent Energy Exchange EAD will use the 
technical and material resources of Electricity System Operator EAD’ – as far as I am concerned, 
when one company uses the material resources of another company it can not be independent. 
Furthermore, traded in 2014 ought to have been 4 TWh and this quantity shall be doubled by 2018. 
This shows that it is envisaged initially to sell on the exchange less than 10% of the electric energy 
generated and traded in Bulgaria (4 TWh are envisaged for the exchange out of 46 for 2014). This 
quantity is sold within one day on the European Energy Exchange. It is my opinion that the 
Bulgarian exchange thus created lacks the characteristics of a working exchange market and it 
would be better to discontinue such practice. The Bulgarian electricity market must accede to the 
European Energy Exchange by organizing a cash and term market based on their model. The cash 
market will determine a wholesale price of electric energy in accordance with the momentary 
demand and supply on the Bulgarian market. The term market will provide futures with physical 
delivery to players in the trade and afterwards – probably financial futures as well, so that each 
player could choose an additional protection for the occupied position. 

Public interest in electric energy from renewable energy sources is actually compromised in 
Bulgaria because its purchase price has been fixed too high and in practice the difference is paid by 
all consumers of electricity in the country. This electric energy has to have a higher purchase price 
in order to create incentives for investment in its generation, but the entire burden shall not be 
conveyed onto the end consumer. It is normal to have this difference compensated in full or in part 
by the government. Eventually it is the government that makes the energy policy and it can create 
additional incentives either from the sale of harmful emissions, from implemented measures 
towards enhancement of energy efficiency, etc. or to simply plan these costs in the budget. 

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

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

Moreover, as of January 2015 there are monthly, quarterly and yearly futures sold in the 
European Energy Exchange for electric energy with base load for the market of Greece and for the 
market in Rumania. 
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Should Bulgaria decide to join the European Energy Exchange this will be a definite sign 
that new disproportions will not accumulate and bills of consumers will become transparent and 
predictable. Otherwise the territory of Bulgaria will remain an isolated and non-transparent electric 
energy market with bad consequences for all of us. 

In conclusion I must note that the European Energy Exchange EEX indeed provides a 
perfect market mechanism of determining the exchange prices of primary energy sources in Europe 
and for electric energy, in particular. It is also evident that Bulgaria’s territory is the only one still 
remaining outside the market of the European Energy Exchange and this does not deserve any high 
esteem, as far as I am concerned. 

 

List of the referenced: 
1. DIRECTIVE 2009/72/ЕC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL  

dated 13 July 2009 concerning the common rules for the internal market in electric energy concerning the 
common rules for the internal market in electric energy and repealing Directive 2003/54/ЕC  

2. The ENERGY ACT RULES of trade in electric energy – issued by the State Energy and Water Regulation 
Commission, promulgated SG, issue 66 dated 26.07.2013, effective from 26.07.2013, am. & supp, issue 39 
dated 9.05.2014.  

3. Annual Report of SEWRC for the European Commission, July 2014, p. 65. 
4. SEWRC decisions №№:  ТЕ-023/29.05.2014; Л - 422/31.03.2014; ЕЕ - 1/27.05.2014; И1 -Л-408/29.01.2014; 

ПАМ - 1/24.01.2014; И2-Л-147/06.01.2014. 
5. Arguments to Decision № Ц-43/30.12.2013 by SEWRC 
6. Price of electric energy on the regulated market during the new price period 1.07.2014–30.06.2015. 
7. Annual Financial Statement of Electricity System Operator EAD for the years 2007, 2008, 2009, 2011, 2012. 
8. Annual Report of NEK for 2011, 2012, 2013, p. 56. 
9. Hull, J. Optionen, Futures und andere Derivate, 7., aktualisierte Aufgabe, Pearson Studium, 2009, p. 713 
10. EPEXSPOT Anual Report 2013, p. 43 
11. ЕЕХ Zulassungsordnung Dokument Version 005a 16.12.1013 Ort Leipzig, p. 15.  
12. EEX-Börsenordnung der EEX, Leipzig, 36 s. 
13. Bedingungen für den Handel an der EEX, Leipzig, Dokumentenversion 0035a, p. 30. 
14. Bedingungen für den Handel an der EEX Datum 01.01.2015 Ort Leipzig Dokumentenversion 0039a,  p. 25. 
15. EEX-Kontraktspezifikation, Dokumentversion / Document Release 18.12.2013, Leipzig 0037b, p. 130. 

 

3.2. СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО 

КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА  
 

Гросул В.А. 
доктор економічних наук, професор 

Савицька Н.Л. 
доктор економічних наук, професор 

Артеменко С.В. 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

 

За умов високої динамічності конкурентного середовища важливе значення для будь-
якого підприємства торгівлі набувають питання управління маркетинговим потенціалом. 
Маркетинговий потенціал відіграє найважливішу роль у просуванні товарів на ринок, саме 
він визначає тенденції взаємодії суб’єктів ринку та виокремлює найважливіші ресурси і 
компетенції для задоволення потреб споживачів, в той же час підвищує ринкову вартість 
підприємства і визначає стратегічні напрями його розвитку.  

Враховуючи, що торговельне підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє із 
зовнішнім мінливим середовищем, визначення стратегії управління його маркетинговим 
потенціалом ґрунтується на врахуванні внутрішнього та зовнішнього потенціалу. 
Внутрішній маркетингового потенціалу, тобто той, що управляється, визначається такими 
структурними елементами:  маркетинговими ресурсами, маркетинговими здібностями та 
ключовими маркетинговими компетенціями, які визначають можливість розвитку 
підприємства у бізнес-середовищі. Успіх реалізації маркетингової стратегії забезпечується, 
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переважно, ефективністю комплексного використання елементів маркетингового потенціалу, 
які, у свою чергу, є генератором факторів успіху торговельного підприємства на споживчому 
ринку. 

Це актуалізує необхідність виявлення тих конкурентних можливостей, реалізація яких 
забезпечить успіх торговельного підприємства при реалізації обраного стратегічного вектору 
розвитку. Саме поняття «ключові фактори успіху» (КФУ) було введено К. Омаї в праці 
«Розум стратега» [1, с.46], в якій  доведено, що ключові фактори успіху дозволяють 
спрямувати сконцентровані ресурси в конкретну галузь, де підприємство бачить найбільші 
можливості в досягненні переваг над своїми конкурентами. При цьому, ключові фактори 
успіху є неоднаковими для всіх підприємств, вони модифікуються та змінюються в 
залежності від зміни стратегічних цілей. Таким чином, ключові фактори успіху, за 
твердженням К. Омаї, – це ті фактори, яким підприємство повинно приділяти особливу увагу 
на певному споживчому ринку, оскільки саме вони визначають його успіх на цьому ринку, 
його конкурентні можливості, які безпосередньо впливають на результативність та 
прибутковість підприємства [1]. 

Аналізуючи різні підходи до розкриття сутності поняття «ключові фактори успіху», 
слід зазначити, що лише виокремлення та використання факторів різного ступеня впливу на 
хід реалізації стратегії торговельного підприємства може забезпечити очікуваний успіх. Про 
це свідчать різні підходи до виявлення сутності самого поняття «ключові фактори успіху». 
Так, голландський економіст Х. Віссема розглядає їх як галузеві механізми розвитку 
(особливості аналізованої галузі) і як безпосередньо ключові фактори успіху (стратегія 
підприємства) [2]. У свою чергу В.А. Вінокуров представляє ключові фактори успіху як 
специфічні для галузі чинники, які забезпечують конкурентні переваги [3], П.В. Забєлін та 
Н.К. Моїсеєва визначають їх як домінанти галузі [4],  З.С. Шершньова і С.В. Оборська – як 
перевагу особливостей конкретної галузі і одного підприємства даної галузі порівняно з 
іншим господарюючим суб’єктом цієї ж галузі [5], Гюнтер Хедріх теж підтримує галузевий 
підхід [6]. Отже, проведений аналіз свідчить, що специфіка виділення ключових факторів 
успіху залежить від галузі, в якій здійснює свою діяльність підприємство та стратегії його 
розвитку, що, у свою чергу, вимагає їх ідентифікації. 

У науковій літературі ключові фактори успіху поділяються на загальні (або галузеві) і 
специфічні (корпоративні). Так, В.В. Пастухова пропонує здійснювати групування ключових 
факторів успіху залежно від форми прояву: КФУ, засновані на маркетингу; КФУ, що 
спираються на менеджмент; науково-технічні, виробничі КФУ [7]. Інші дослідники 
розглядають їх як елемент системи управління конкурентоспроможністю підприємства, що 
включає КФУ зовнішнього оточення (досягнення управлінської синергії в системі 
внутрішньо менеджменту, реформування системи управління персоналом і трудовою 
мотивацією, комплексний підхід до підвищення якості та конкурентоспроможності 
продукції, що випускається) і внутрішнього середовища (системний підхід до диверсифікації 
та планування виробництва, реорганізація системи внутрішнього обліку та аналізу, 
вдосконалення внутрішнього фінансового менеджменту), а також інформаційне 
забезпечення системи внутрішньофірмового управління. 

Визначення ключових факторів успіху кожним торговельним підприємством з 
урахуванням існуючих і прогнозованих тенденцій розвитку галузі торгівлі та конкуренції в 
ній є найважливішим стратегічним завданням. Ті підприємства, які коректно визначили 
ключові фактори успіху, мають перспективи покращення своєї конкурентної позиції на 
споживчому ринку. Разом з тим, що сама по собі наявність ключових факторів успіху ще не є 
запорукою формування стійких конкурентних переваг, а є результатом культивування 
подібних відмітних маркетингових здібностей протягом тривалого періоду часу і 
переведення їх в ключові маркетингові компетенції підприємства. 

Високий рівень розвитку та застосування маркетингових компетенцій торговельного 
підприємства проявляється в тому, що господарюючий суб’єкт має можливість створити 
унікальну цінність для свого споживача, тобто сформувати потенційний попит на свої 
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товари. А найбільш повне задоволення потреб споживачів порівняно із конкурентами 
призводить до зміцнення конкурентного положення підприємства торгівлі на обраному 
цільовому ринку. 

Перелік та ступінь реалізації маркетингових компетенції на кожному торговельному 
підприємстві може бути відмінним від їх переліку та ступеня реалізації на іншому 
підприємстві. Для розробки і реалізації стратегічного плану розвитку торговельного 
підприємства необхідно зіставити наявні ключові компетенції і ключові фактори успіху, а 
оскільки, як цілком слушно в даному контексті зазначає Н. Краснокутська – «.. ресурсна 
площина розкриває феномен перетворення можливостей в здатності, а здатності через їх 
розкриття, закріплення й оновлення трансформуються у компетенції» [8, с.20], наявні на 
торговельному підприємстві маркетингові ресурси, маркетингові здібності та ключові 
маркетингові компетенції впливають на формування факторів успіху підприємства на ринку. 

Для оцінки механізму формування ключових факторів успіху запропонований 
методичний підхід, який базується на використанні математичного апарата 
багатофакторного порівняльного аналізу, запропонованого В. Єфремовим та І. Ханіковим 
[9]. Застосування даного методичного підходу створює можливість визначити, як саме 
маркетингові ресурси, маркетингові здібності та ключові маркетингові компетенції 
впливають на формування ключових факторів успіху торговельного підприємства. 

Вирішення завдань обґрунтування та вибору оптимальної маркетингової стратегії 
розвитку з метою формування стійких конкурентних переваг торговельного підприємства 
обумовило необхідність конкретизації змісту основних шести етапів стратегічного 
управління маркетинговим потенціалом  з метою забезпечення ефективності процесу 
реалізації базової маркетингової стратегії. На першому етапі визначаються та ранжуються за 
ступенем важливості маркетингові ресурси, маркетингові здібності, ключові маркетингові 
компетенції та ключові фактори успіху. Даний етап є підготовчим, оскільки передбачає 
формування базових векторів формування факторів успіху на споживчому ринку. Він 
проводиться на основі анкетування керівників і провідних фахівців досліджуваних 
підприємств з використанням методу багатофакторного порівняння. 

На другому етапі встановлюються три групи парних співвідношень: І група – 
відношення {маркетингові ресурси, ключові фактори успіху}, що відображають ступінь 
включення окремих маркетингових ресурсів у формуванні ключових факторів успіху, і, 
відповідно, залежність ключових  факторів успіху від різних видів маркетингових ресурсів 
(матриця {YX}); ІІ група – відношення {маркетингові ресурси, маркетингові здібності}, що 
відображають ступінь задіювання окремих маркетингових ресурсів у розвитку 
маркетингових здібностей торговельного підприємства, і, відповідно, залежність 
маркетингових здібностей від різних видів маркетингових ресурсів (матриця {YZ}); ІІІ група 
– відношення {маркетингові здібності, ключові маркетингові компетенції}, що відображають 
ступінь розкриття маркетингових здібностей у ключових маркетингових компетенціях 
торговельного підприємства, і, відповідно, залежність ключових маркетингових компетенцій 
від різних видів маркетингових здібностей (матриця {ZС}). Визначені групи відносин 
задаються матрицями, які наведено на рис.1. Оцінка співвідношень елементів матриць {YX}, 
{YZ}, {ZС} здійснюється експертним шляхом за шкалою, відповідно до якої 0 – немає 
взаємодії між факторами, 1 – незначний вплив, 2 – помірний вплив, 3 – середній вплив, 4 – 
достатній вплив, 5 – значний вплив. 

Третій етап полягає у визначенні взаємозв’язку між ключовими маркетинговими 
компетенціями та ключовими факторами успіху. Для встановлення даного взаємозв’язку 
будуються вторинні (проміжні) матриці {YС} на {ZХ}, що відображають відповідно ступінь 
впливу маркетингових здібностей та ключових маркетингових компетенцій на формування 
ключових факторів успіху. Таким чином, формування елементів матриці {СX} здійснюється  
на основі відносин {ZХ} і {YС}.  
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При визначенні кожного елементу матриці {ZХ} слід здійснити наступне 

співставлення: яким чином кожен із факторів успіху визначається окремими видами 
маркетингових ресурсів, а маркетингові ресурси, у свою чергу, приймають участь у розвитку 
маркетингових здібностей. 
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Територіальна локація торговельного підприємства х1 3 3 1 2 3 

Сервіс та культура торгового обслуговування х2 3 3 1 2 2 

Спроможність швидко реагувати на зміну споживчого попиту х3 3 3 1 2 3 
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Відповідність цінового позиціонування і споживчої цінності х6 3 4 2 2 3

Рис. 2. Вплив маркетингових здібностей на формування ключових факторів успіху 
ТОВ «Квіза-Трейд» (вторинна матриця {ZX}) 

Ключові 
маркетингові 
компетенції (Сі) 

Маркетингові 
здібності  

(Zі) 

Маркетингові  
ресурси 

 (Yі) 

Ключові фактори 
успіху 

(Хі) 

матриця 
{YZ} 

матриця 
{ZС} 

матриця 
{YХ} 

матриця 
{СХ} 

- елементи матриці, які 
задаються    

- елементи матриці, які 
розраховуються    

Рис. 1. Графічне представлення комбінаторної конструкції формування 
груп парних відношень механізму формування ключових факторів 
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Це означає, що кожен ключовий фактор успіху впливає один на одного і той же 
ключовий фактор успіху по-різному використовується торговельним підприємством при 
розкритті маркетингових здібностей залежно від того, як задіяні окремі структурні елементи  
маркетингових ресурсів.  

Відповідно до наведеного алгоритму здійснюється кількісна оцінка задіювання 
конкретної маркетингової здібності при формуванні ключових факторів успіху 
торговельного підприємства Апробацію запропонованого методичного інструментарію 
здійснено на прикладі 11 торговельних мереж, що функціонують у Харківській області, із 
яких базовим підприємством обрано ТОВ «Квіза-Трейд» м. Харкова (рис. 2). 

Аналогічним чином будується матриця {СX} на основі первинних даних матриці 
{ZС} та розрахованої вторинної матриці {ZX}. Елементи даної матриці (рис. 3) дозволяють 
визначити наскільки ключові фактори успіху торговельного підприємства залежать від 
знань, вмінь та досвіду у сфері управління маркетингом потенціалом, тобто від ключових 
маркетингових компетенцій. 

На четвертому етапі визначається взаємозв’язок між ключовими факторами успіху та 
базовими векторами механізму їх формування. На основі розрахунків будуються матриці 
взаємовідношень між ключовими факторами успіху та базовими векторами механізму їх 
формування: маркетинговими ресурсами, маркетинговими здібностями та ключовими 
маркетинговими компетенціями. 

П’ятий етап передбачає ранжирування ключових маркетингових компетенцій за 
ступенем їх важливості при формуванні ключових факторів успіху для торговельного 
підприємства.  
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  хі c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 

Територіальна локація торговельного 
підприємства х1 3 3 3 3 3 2 3 

Сервіс та культура торгового 
обслуговування х2 3 3 3 4 3 3 3 

Спроможність швидко реагувати на 
зміну споживчого попиту х3 3 3 3 3 3 2 3 

Насиченість товарного асортименту х4 3 3 3 4 3 2 3 
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Рис. 3. Вплив маркетингових компетенцій на формування ключових 
факторів успіху ТОВ «Квіза-Трейд» (вторинна матриця {XС}) 
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Для визначення рангу ключових маркетингових компетенцій необхідно знайти 
середньозважене значення матриці  {СX }. Розрахунок одиничної оцінки маркетингових 
компетенцій (Mk) здійснюється за формулою [10, c.319]: 

 

d
ñ

M ink  ,                                                  (1) 

де cik – сума значень по кожному елементу матриці {СX }; 
d – кількість параметрів вектору ключових маркетингових компетенцій. 
У таблиці 1 наведено результати ранжирування ключових маркетингових компетенцій 

при формуванні ключових факторів успіху базового торговельного підприємства. 
Таблиця 1 

Ранжирування значимості ключових маркетингових компетенцій при формуванні 
ключових факторів успіху ТОВ «Квіза-Трейд» 

№ 
з/п 

Компетенції Kin 
Параметрична 

оцінка компетенцій, 
 бал 

Питома 
вага,% 

Коефіцієнт 
значущості  

1 
Маркетингові компетенцій в сфері 
формування асортименту 

с1 3,1 14,38 2 

2 
Аналітичні маркетингові 
компетенції 

с2 2,7 12,35 4 

3 
Стратегічні маркетингові 
компетенції 

с3 3,0 13,79 3 

4 
Маркетингові компетенції в сфері 
сервісу 

с4 3,4 15,57 1 

5 
Маркетингові компетенції в сфері 
мерчандайзингу 

с5 2,6 12,08 5 

6 
Торгово-операційні маркетингові 
компетенції 

с6 2,2 9,91 8 

7 
Управлінські маркетингові 
компетенції 

с7 2,5 11,65 6 

8 
Трансакційні маркетингові 
компетенції 

с8 2,2 10,27 7 

  Всього:  32,3 100,00 - 
 

За наведеним вище алгоритмом здійснені розрахунки впливу ключових 
маркетингових компетенцій на формування ключових факторів успіху для кожного з 
досліджуваних торговельних підприємств. Ранжирування ключових маркетингових 
компетенцій при формуванні ключових факторів успіху компетенцій ТОВ «Квіза-Трейд», 
представлене у табл. 1, дозволяє визначити за рівнем пріоритетності наступні маркетингові 
компетенції: в сфері сервісу; в сфері формування асортименту; стратегічні; аналітичні; в 
сфері мерчандайзингу; управлінські; трансакційні; торгово-операційні.  

На шостому етапі здійснюється оцінка компетентозабезпеченості стратегії управління 
маркетинговим потенціалом здійснюється на основі розробленої матриці (рис. 4), в якій за 
горизонтальною віссю відкладається параметрична оцінка маркетингових компетенцій 
(Kn→40), а за вертикальною – запропоновані стратегії управління маркетинговим 
потенціалом торговельних підприємств. 

Можливе положення підприємства на матриці компетентозабезпеченості стратегії 
управління маркетинговим потенціалом (рис. 4) може мати чотири альтернативні варіанти. 
Квадрант І – ключові маркетингові компетенції торговельного підприємства якісно 
впливають на формування ключових факторів його успіху та, відповідно, повністю 
забезпечують можливість реалізації інноваційної стратегії та стратегії розширеного 
відтворення маркетингового потенціалу. Квадрант ІІ – ключові маркетингові компетенції 
торговельного підприємства сприяють формуванню ключових факторів успіху, проте, рівень 
компетентозабезпеченості стратегії буде підтримуватися на оптимальному рівні лише за 
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умови активізації потенційних маркетингових здібностей, в іншому випадку – торговельне 
підприємство може втратити наявні ключові компетенції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квадрант ІІІ – маркетингові здібності не в повному обсязі закріплюються в ключових 

маркетингових компетенціях, що призводить до втрати ключових факторів успіху 
підприємства на споживчому ринку та, відповідно, до втрати можливостей ефективної 
реалізації стратегії.  Торговельним підприємствам, які потрапляють у даний квадрант 
матриці,  доцільно розвивати маркетингові компетенції за рахунок пошуку та розкриття 
нових можливостей та їх перетворення в здібності. Квадрант ІV – ключові маркетингові 
компетенції торговельного підприємства дуже слабко розвинуті. Це негативно впливає на 
формування ключових факторів успіху, та, відповідно, призводить до втрати конкурентних 
переваг торговельним підприємством та низької вірогідності успішної реалізацій стратегій 
управління. Для збереження конкурентної позиції торговельне підприємство повинно 
здійснити реконфігурацію ключових маркетингових компетенцій та виявити резерви для 
свого зростання. 

Апробація запропонованого аналітичного підходу на всій сукупності досліджуваних 
підприємств дозволяє зробити висновок, що для 27,3% вибірки обрана стратегія управління 
маркетинговим потенціалом є компетентозабезпеченою, включаючи й базове підприємство 
ТОВ «Квіза-Трейд». У той же час, для інших підприємств торгівлі управління 
маркетинговим потенціалом в умовах загострення конкурентної боротьби стає 
першочерговим завданням збереження конкурентоспроможності. 

Рис. 4. Матриця компетентозабезпеченості стратегії управління маркетинговим 
потенціалом підприємства 
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Спираючись на обґрунтований науково-методичний підхід до формування ключових 
факторів успіху, який ґрунтується на багатофакторному порівняльному аналізі, експертним 
методом визначено ступінь задіювання окремих маркетингових ресурсів у формуванні 
маркетингових здібностей, а здібностей через ступінь їх розкриття у маркетингові 
компетенції, які, своєю чергою, по різному проявляються при формуванні ключових 
факторів успіху торговельного підприємства. Запропонований підхід до оцінки 
компетенозабезпеченості стратегії управління маркетинговим потенціалом, на відміну від 
існуючих, надає можливість більш раціонально використовувати складові елементи 
маркетингового потенціалу підприємства, а також визначати ключові маркетингові 
компетенції, які виступають гарантом успішної реалізації маркетингової стратегії. 
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3.3. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМИОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В 

СИСТЕМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ  
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Чорноморський державний університет імені Петра Могили 
 

Сільське господарство України є єдиною галуззю, що показує зростання в період 
фінансово економічної кризи, починаючи з 2008 року. Потенціал аграрного виробництва 
забезпечує не лише продовольчу безпеку країни, але і значні експортні можливості, які 
стають підґрунтям євроінтеграційної стратегії. Зазначимо, що у виробництві зернових 
культур за останні роки спостерігаються коливання пов’язані з кліматичними умовами (рис. 
1), але при майже незмінному рівні внутрішнього споживання обсяг експортних 
можливостей складає від 13,1 до 34,4 млн. т. 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11abmtkp.pdf�
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Рис.1. Виробництво і споживання зернових і зернобобових культур в Україні 
(розроблено за даними [1]) 

Виробництво інших основних видів продукції в рослинництві (табл. 1) свідчить про 
коливання валового збору, які в основному корелюються зі зміною посівних площ та 
погодними умовами. В тваринництві стабільне зростання демонструє виробництво м’яса та 
яєць.  

Таблиця 1 
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 

Роки У % до попереднього року Види 
продукції 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Рослинництво – валовий збір, тис. тонн 

Зернові і 
зернобобові 
культури 

46028,3 39270,9 56746,8 46216,2 63051,3 85,3 144,5 81,4 136,4 

Цукрові 
буряки 
(фабричні) 

10067,5 13749,2 18740,5 18638,9 10789,4 136,6 136,3 99,5 57,9 

Соняшник 6364,0 6771,5 8670,5 8387,1 11050,5 106,4 128,0 96,6 131,9 

Картопля 19666,1 18704,8 24747,7 23254,2 22258,6 95,1 132,3 94,0 95,7 
Овочі 8341,0 8122,4 9832,9 10016,7 9872,6 97,4 121,1 101,9 98,6 
Плоди та 
ягоди 

1618,1 1746,5 1896,3 2008,7 2295,3 107,9 108,6 105,9 114,3 

Тваринництво 
М'ясо (у 
забійній вазі), 
тис.т 

1917,4 2059,0 2143,8 2209,6 2389,4 107,4 104,1 103,1 108,1 

Молоко тис.т 11609,6 11248,5 11086,0 11377,6 11488,2 96,9 98,6 102,6 101,0 

Яйця млн. шт. 15907,5 17052,3 18689,8 19110,5 19614,8 107,2 109,6 102,3 102,6 
Вовна, т 4111,0 4192,0 3877,0 3724,0 3520,0 102,0 92,5 96,1 94,5 
Мед, т 74051,0 70873,0 70311,0 70134,0 73713,0 95,7 99,2 99,7 105,1 

(розроблено за даними [1, 2]) 
Зростання аграрного виробництва (індекс обсягу сільськогосподарського виробництва 

у 2013 році склав 113% від попереднього року) створює умови для в активізації експортного 
потенціалу галузі.  В 2012 році доля експорту в структурі загального обсягу зовнішньої 
торгівлі  продукції аграрного сектору економіки становила  69,8%  і досягла 18,2 млрд. дол. 
США (табл.2). Ці процеси дають змогу посилювати зовнішньоекономічні зв’язки аграрної 
галузі з Європейським Союзом. 

Так, в регіональній структурі експорту сільськогосподарської продукції України 
Європейський Союз займає друге місце (табл.2). 
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Таблиця 2 
Регіональна структура експорту сільськогосподарської продукції України  

за 2012 рік [3] 
№ Регіони світу Обсяг експорту  (млн дол. США) Частка експорту (%) 

1 Країни Азії 5515,7 30,3 
2 Країни ЄС 5079,3 27,9 
3 Країни СНД 3697,7 20,3 

4 Африканські країни 3495,2 19,2 
5 США 24,5 0,2 
6 Інші країни 378,8 2,1 
7 Разом 18191,2 100,0 

 

У 2012 році до Євросоюзу було поставлено  7,7 млн. т зернових, 684 тис т рослинної 
олії [4] і збільшення обсягів виробництва цих видів продукції (табл. 1) забезпечує 
перспективу зростання експорту. Але реалізація експортних можливостей 
сільськогосподарського виробництва України повинна забезпечуватись підвищенням 
конкурентоспроможності аграрних підприємств і розвитком сільських територій які 
залишаються життєво важливим об’єктом економічної політики в системі євроінтеграційної 
стратегії. 

Конкурентоспроможність аграрних підприємств – це здатність суб’єктів 
господарювання в умовах вільної конкуренції виробляти товари та послуги, які відповідають 
потребам внутрішнього і зовнішнього ринку і реалізація яких підвищує добробут і 
соціальний розвиток населення, формує продовольчу безпеку країни та конкурентні переваги 
території, сприяє розробці і впровадженню інноваційних технологій, підвищенню якості 
продукції та послуг, регулює спеціалізацію, кооперування, інтеграцію території в системі 
народногосподарського комплексу та сприяє розвитку інфраструктури.  

Проте рівень конкурентоспроможності України поки не відповідає поставленим цілям 
євроінтеграції. Україна зайняла у 2012 році 73-е місце серед 144 країн світу [5] (2013 рік – 84, 
2014 рік – 76 місце [6]) в рейтингу глобальної конкурентоспроможності, що підготовлений 
фондом «Ефективне управління» за підтримки Світового Економічного Форуму.  

Найнижчою глобальною конкурентоспроможністю характеризувалися Житомирська, 
Тернопільська, Чернігівська, Кіровоградська і Херсонська області – аграрні регіони. 

Вихід на ринки Європейського Союзу продукції аграрних підприємств України не 
просте, але і достатньо реальне завдання. Спільна аграрна політика ЄС створила систему 
норм і правил, яким треба відповідати тим країнам, що прагнуть експортувати 
сільськогосподарську продукцію на його ринок. Це ветеринарні стандарти в м'ясо-молочній 
галузі, фітосанітарні стандарти рослинництва тощо (наприклад сертифікати EUR.1 для 
імпорту в ЄС овочів фруктів та ягід). 

 З 1 листопада 2014 р. набуло чинності тимчасове застосування Угоди про Асоціацію 
між Україною та ЄС, тобто всі розділи крім IV, який стосується Зони вільної торгівлі. Вона 
відкладена до 1 січня 2016 року, але ЄС встановив режим автономних преференцій для 
України до 31 грудня 2015 року. Ці преференції зменшують або відміняють мито на 
українські товари в країнах ЄС, натомість для Євросоюзу зберігаються старі митні правила. 

За цей час виробники сільськогосподарської та продовольчої продукції повинні 
підготуватися до посилення конкуренції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках, 
підвищити конкурентоспроможність та ефективність виробництва. 

За 9 місяців 2014 року сальдо зовнішньої торгівлі рослинницької продукції порівняно 
з аналогічним періодом попереднього року збільшилося на 24% − до 4,5 млрд. дол. США [7]. 
В цілому ж сальдо всієї продукції агропромислового комплексу збільшилося на 34,7% − до 
5,6 млрд. дол. США. Зростання  сальдо було спричинено скороченням обсягів імпорту на 
18% з одночасним зростанням експорту на 9,4%. Бар’єром на шляху імпортних товарів стала 
більш, ніж вдвічі девальвація гривні, яка створила сприятливі умови для нарощування 
експорту. Проте для більшості товарів такий ефект не буде тривати довше одного 
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виробничого циклу, враховуючи наявність імпортних складових в процесі аграрного 
виробництва, особливо паливо мастильних матеріалів.. Зростання собівартості 
сільськогосподарської продукції також буде збільшуватись введенням додаткового 
імпортного збору згідно законопроекту «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу 
України» №1562 від 22.12.14 під який підпадають імпортні насіння – 10% та засоби захисту 
рослин – 5% [8]. 

Застосування Україною протекціоністських заходів на продукцію сільського 
господарства (додатковий імпортний збір 10% для товарних груп 1-24 згідно із Українською 
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) за законопроектом 
№1562 [9]) захищає ринок аграрних підприємств та послаблює конкурентний тиск на них з 
боку більш інвестиційно привабливих та ефективних в ринкових умовах закордонних 
підприємств. Проте у довгостроковій перспективі, а особливо при реалізації Угоди про 
Асоціацію з ЄС у повному обсязі такий підхід є не бажаним.  

Таблиця 3 
Частка сільського населення, обсяг виробництва сільськогосподарської продукції та експорт 

сільськогосподарської  та продовольчої продукції за регіонами України у 2013 р. 

 

Аналізуючи дані за останні два десятиліття можна стверджувати, що в аграрної галузі 
політика протекціонізму в Україні, навіть помірного, сприяє використанню цих умов лише 
окремими групами підприємств чи осіб з одночасною стагнацією решти суб’єктів 
господарювання [10]. Треба відзначити, що Україна з 2008 року є членом СОТ і ініціативи 
уряду щодо підвищення митних зборів на сільськогосподарську продукцію в межах цієї 
організації лише створюють напруженість у взаємодії з іншими членами, але не сприяють 

Обсяг виробництва 
сільськогосподарської продукції 

Експорт сільськогосподарської та 
продовольчої продукції 

Регіони 

Частка 
сільського 
населення 
регіону, % 

у постійних 
цінах 2010 року, 

млн. грн. 
частка продукції млн. дол. США 

частка від 
загального 

експорту регіону, 
% 

Україна 31,4 252859,0 100,0 16682,3 26,3 
Автономна Республіка 
Крим 

37,7 6592,8 2,6 75,4 8,2 

     області  
Вінницька 50,1 17872,4 7,1 422,8 62,2 
Волинська 48,3 6344,9 2,5 135,9 21,6 
Дніпропетровська 16,5 15128,5 6,0 457,7 4,7 
Донецька 9,5 11488,2 4,5 703,2 5,7 

Житомирська 41,8 8408,1 3,3 101,8 16,8 
Закарпатська 63,2 4312,9 1,7 36,0 2,8 
Запорізька 23,1 9523,3 3,8 245,9 6,7 
Івано-Франківська 56,9 5613,8 2,2 82,2 17,4 
Київська 38,5 14986,4 5,9 1228,8 62,3 
Кіровоградська 37,8 11462,0 4,5 671,8 78,4 
Луганська 13,2 6502,2 2,6 43,7 1,2 
Львівська 39,6 8813,3 3,5 304,4 23,7 
Миколаївська 32,3 9394,1 3,7 1200,6 55,2 
Одеська 33,5 11355,9 4,5 694,2 42,6 
Полтавська 38,9 16022,9 6,3 326,7 12,3 
Рівненська 52,6 6564,4 2,6 57,6 11,9 
Сумська 32,2 9413,0 3,7 212,5 23,0 
Тернопільська 56,1 8051,4 3,2 133,9 36,7 

Харківська 19,9 74644,5 5,8 429,7 21,6 
Херсонська 39,1 9811,1 3,9 190,4 51,6 
Хмельницька 44,6 11522,6 4,6 147,9 30,2 
Черкаська 43,8 14946,9 5,9 355,0 46,1 
Чернівецька 57,8 4514,5 1,8 7,3 5,8 

Чернігівська 36,7 9412,1 3,7 206,9 37,3 
м. Київ х х х 8176,7 66,3 
Севастополь (міськрада) 6,2 156,8 0,1 33,3 33,3 

*Складено і розраховано на підставі даних [11, 12]  
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підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Підвищення ж мит на 
сільськогосподарську техніку  за відсутності якісних вітчизняних аналогів буде стримувати 
впровадження сучасних технологій. 

Обґрунтування визначення шляхів та механізмів підвищення 
конкурентоспроможності аграрних підприємств в системі євроінтеграційної стратегії 
України потребує аналізу регіональних особливостей реалізації їх соціально-економічного 
потенціалу (табл. 3). 

Передусім вплив на реалізацію цього потенціалу залежить від регіональних 
особливостей розселення сільських мешканців України. Регіони, що мають промислову 
спеціалізацію (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська області) мають частку 
сільського населення менше 20% (табл.3). Водночас більше 55% населення проживає на 
сільській території в західних областях (Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, 
Чернівецька). Це вказує на необхідність забезпечення значно більшої кількості сільського 
населення Західної України джерелами доходів, що в умовах євроінтеграції буде складним 
завдання 

Окрему увагу потрібно приділити структурі виробництва суб’єктів господарювання у 
сільському господарстві України. Так частка виробництва продукції сільського господарства 
господарствами населення в Україні є високою і складає 46% [11].  

Причому спостерігається регіональна диференціація зумовлена історичними і 
економічними чинниками. У Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, 
Рівненській, Чернівецькій областях Західної України дана частка коливається від 67 до 95% 
[11], а в тваринництві ці показники ще більше. У той же час у східних і центральних 
областях України (Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Сумська, Черкаська), вона 
значно менша (24…38%). 

В цілому ж більш конкурентоспроможними повинні бути аграрні підприємства чим 
господарства населення, внаслідок консолідації земельних площ, ефекту масштабу, 
спеціалізації виробництва. Господарства населення в першу чергу орієнтовані на 
забезпечення власних потреб, а продаж продукції здійснюється безсистемно та не на 
постійній основі.  

Але на практиці аграрні підприємства стикаються з значними проблемами (застарілі 
техніка та технології, висока собівартість та трудомісткість робіт, низькі обсяги виробництва 
основних видів продукції порівняно з іноземними виробниками) і конкуренція з 
закордонними сільськогосподарськими виробниками в умовах дії Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС в повному обсязі призведе до структурних зрушень в аграрній галузі. 
Частина аграрних підприємств збанкрутує і буде ліквідована. Найбільш життєздатні, за 
умови залучення інвестицій, модернізації техніки і технології, застосування сучасної 
ресурсної бази, оптимізації виробництва, налагодження коопераційних зв’язків, зростання 
продуктивності виробництва та якості продукції зможуть підвищити свою 
конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках.  

У зв’язку з цим доцільно розглянути регіональні особливості аграрних підприємств у 
зовнішньоекономічній діяльності. Обсяг експорту продукції сільського господарства та 
харчової промисловості регіонів України (товарні групи 1 – 24 згідно з УКТЗЕД) (табл.3) 
свідчить що найбільш експортно орієнтованими є області з розвинутим сільським 
господарством та переробкою його сировини і частка яких у загальному обсязі виробництва 
сільськогосподарської продукції складає від 3,7 до 7,1 %. Це Вінницька, Дніпропетровська, 
Донецька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Харківська області. Відповідно 
і частка експорту продукції сільського господарства та харчової промисловості в цих 
регіонах становить 21 – 78%. За обсягом експорту у грошовому виразі лідирують Київська і 
Миколаївська області. Велику частку в експорті сільськогосподарської і харчової продукції 
мають Тернопільська, Херсонська, Чернігівська області, але це на фоні порівняно меншого 
загального експорту і обсягу виробництва сільськогосподарської продукції. З аналізу можна 
виокремити Полтавську і Черкаську області, які мають значну частку в 
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сільськогосподарському виробництві України (6,3 і 5,9 % відповідно) проте обсяг експорту в 
грошовому виразі свідчить про не повністю використаний експортний потенціал. В інших 
областях частка експорту не перевищує середнього по Україні.  
 Окремо треба відзначити, що реєстрація багатьох сільськогосподарських підприємств 
і експортних компаній у м. Києві надає столиці суттєві переваги в статистичних показниках 
як у грошовому так і у відносному виразі, проте фактично виробництво продукції було 
зроблене на сільських територіях поза її межами.  

Таким чином найбільш експортно-орієнтованими є регіони Центральної, Східної і 
Південної України. Області Західної України і Полісся характеризуються низьким обсягами 
експорту сільськогосподарської продукції, тому є висока ймовірність того, що введення в 
дію Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС в повному обсязі спростить 
зовнішньоекономічну діяльність і підніме потенціал тих регіонів та підприємств, що нині є 
найбільш активними у експорті сільського господарства продукції та продуктів її переробки.  

У світлі активізації євроінтеграційної стратегії України у найближчі роки постає 
питання реалізації соціально-економічного потенціалу сільських територій. Мається на увазі 
виробництво не лише сільськогосподарської продукції та її переробки, але і створення 
підприємств несільськогосподарських видів економічної діяльності. Зокрема це виробництва 
товарів декоративно ужиткового мистецтва, виробів народного промислу, надання послуг 
сільського і екологічного туризму тощо. Наявність сприятливих кліматичних умов і 
унікальної природи розкриває перспективи у сфері розвитку туризму у причорноморських та 
карпатських регіонах України.  

У підсумку вищесказаного зазначимо, що введення в дію Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС створює більше позитивних перспектив для України, ніж негативних. За час, 
що залишився до застосування в повному обсязі розділу ІV про Зону вільної торгівлі з ЄС 
Україна повинна підготуватись створенням умов для реальної модернізації аграрних 
підприємств, забезпечити підвищення конкурентоспроможності і якості 
сільськогосподарської продукції, активно розвивати несільськогосподарські види діяльності 
з метою розширення бази доходів для сільського населення. 
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На думку експертів, пріоритетними напрямами сучасного  промислового 
підприємства  є маркетинг та інновації. Розвиток інноваційного сектору економіки країни є 
фактором економічного зростання, оскільки перехід економіки на виробництво інноваційної 
продукції супроводжується зниженням рівня матеріало- та енергомісткості виробництва, 
зростанням продуктивності праці і підвищенням конкурентоспроможності економіки країни 
загалом. 

В Україні ж на сучасному етапі інноваційний розвиток відбувається вкрай низькими 
темпами. Нинішня структура виробництва в Україні не відповідає виробничій структурі 
розвинених країн світу, а питома вага інноваційної продукції є нижчою в декілька разів. 
Кількість підприємств, які впроваджують інновації становить лише 12-13%, а це у 3-4 рази 
менше, ніж в інноваційно розвинених державах. Важливість цієї проблеми полягає у тому, 
що реальна можливість лишитися на наявних світових ринках, вимагає значних фінансових, 
матеріальних, технічних та нематеріальних вкладень в інноваційний розвиток промисловості  
України загалом та  окремого промислового підприємства зокрема. Тому доцільно звернути 
увагу власне на розвиток інноваційної діяльності у промисловості України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику інноваційної діяльності 
представлено у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Класиками 
інноваційної теорії є М.Портер, Дж.Данінг, М.Джорж, Й.Шумпетер, Е.Ульвик, Чан Кім та ін., 
праці яких стали основою моделей інноваційного розвитку. 

Питання проблем сучасного розвитку промисловості України висвітлюються й у 
працях вітчизняних науковців, таких як: О.І.Амоша, І.М.Буднікевич, В.І.Довбенко, 
Ю.В.Каракай, Є.В.Крикавський, О.Є.Кузьмін, Й.М.Петрович, Н.І.Чухрай, Д.Шнайдер та ін.  

Незважаючи на той факт, що проведено багато досліджень, як вітчизняними, так і 
зарубіжними науковцями стосовно інноваційної діяльності, питання інновації та їх вплив на 
економіку та підприємства зокрема залишається не до кінця розкритим, особливо, у тих 
аспектах, що стосуються саме економіки України. 

Постановка цілей. Дослідження прикладних проблем інноваційної діяльності 
промисловості України зумовлює постановку таких цілей: 

 дослідити тенденції розвитку інноваційного сектору вітчизняної 
промисловості; 

 виявити проблеми в інноваційній діяльності у вітчизняній економіці; 
 окреслити напрями забезпечення подальшого розвитку інноваційної діяльності 

у промисловості України. 
Виклад основного матеріалу. Основою сучасного розвитку економік провідних 

держав  світу є високий рівень інноваційної діяльності. У світовій практиці переважна 
більшість інновацій належить до ІТ-сфери. Проте інноваційні технології використовуються й 
в інших секторах економіки. Варто зазначити, що, за оцінками експертів, у «першу п’ятірку» 
пріоритетних технологій увійшли в основному  технології «соціального спрямування»: 
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медицина і здоров’я, інновації у галузі програмного  забезпечення, інтернет-сервісу, 
електронної комерції тощо. 

Статистичні дані представляють найбільш затребувані венчурними інвесторами 
напрями бізнесу, зорієнтовані на інновації (рис.1). 

 
 

Рис.1. Сумарні інвестиції в інновації у світі, млн.USD  
Джерело: [10] 
При цьому в Україні жоден вид економічної діяльності не досяг 

середньоєвропейського рівня за часткою нової для ринку продукції. Так, за даними 
Державної служби статистики  України, частка інноваційної продукції в загальному обсязі 
реалізованої протягом останніх років є вкрай низькою і становить в середньому 5,8%.   

У структурі пропозиції інноваційних розробок, здатних забезпечити інноваційний 
розвиток країни, переважають машинобудування, електроніка, енергетика, екологія, а у 
структурі попиту на інноваційні товари – сільське господарство, харчова промисловість, 
будівництво [3, с.19]. 

Разом з тим, між продукцією вітчизняних та іноземних підприємств сформувався 
значний технологічний розрив: якщо за кордоном зростає виробництво товарів шостого 
технологічного укладу, то в Україні обсяги виробництва товарів п’ятого технологічного 
укладу становлять менш як 5 % [4, с.92]. Сьогодні у вітчизняному виробництві переважають 
третій та четвертий уклади, що унеможливлює забезпечення довгострокового економічного 
зростання країни. 

Можна стверджувати, що на сьогодні вітчизняні підприємства промисловості є 
неконкурентоздатними як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, зважаючи на 
існування невирішених протягом тривалого періоду проблем. Це обумовлено багатьма 
причинами. Одна з них – скорочення витрат на науково-конструкторські роботи, що 
призвело до зниження якості продукції, уповільнення процесу її відновлення, втрати 
завойованих раніше ринкових позицій (табл. 1) [8]. 

Сьогодні більш ніж 90 відсотків продукції, яка виробляється промисловістю України, 
не має сучасного технічного забезпечення, яке викликає нерентабельність і не 
конкурентоспроможність більшості вітчизняних товарів. 

Стримує належний розвиток також низький рівень інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. За даними Державної служби статистики України, частка 
підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, становить в середньому 14,2% (рис.2). 
Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації коливається в межах 10%- 
13%, у тому числі: 11,7% підприємств, що впроваджували інноваційну продукцію; 12,2 % 
підприємств, що впроваджували інноваційні процеси; 2,6%  підприємств, що впроваджували 
організаційні інновації; 3,0% підприємств, що впроваджували маркетингові інновації. 
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Таблиця 1 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах 

 
Рік Питома вага 

підприємств, що 
впроваджували 
інновації, % 

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів, 
процесів 

у т.ч. маловідходні, 
ресурсозберігаючі 

Освоєно  
виробництво 
інноваційних 

видів 
продукції,* 
найменувань 

з них 
нові види 
техніки 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції в обсязі 
промислової, % 

2000 14,8 1403 430 15323 631  
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8 
2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0 
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6 
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8 
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5 
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7 
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7 
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9 
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8 
2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8 
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8 
2012 13,6 2188 554 3403 942 3,3 
2013 13,6 1576 502 3138 809 3,3 

* до 2003 року нових видів продукції 
 

  
 

Рис. 2. Показники інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств 
Джерело: [8] 
Значна кількість промислових підприємств щорік припиняє інноваційну діяльність. 

Про низьку інноваційну активність підприємств свідчать показники обсягів реалізованої 
інноваційної продукції в Україні. У загальному обсязі промислової продукції лише 6,5% (в 
2010 р.) мають ознаки інновацій. Окрім цього, спостерігається безупинне зниження рівня 
наукоємної вітчизняної продукції. Частина вітчизняної наукоємної продукції на світовому 
ринку високотехнологічної продукції представляє 0,05-0,1 відсотка, тоді як, наприклад, 
частина Росії на світовому ринку високих технологій складає на даний момент близько 1%. 

Сповільнення розвитку виробництва інновацій зумовлює негативна дія низки 
чинників, зокрема недостатній внутрішній попит, слабкість конкуренції на внутрішньому 
ринку, низька заробітна плата найманих працівників цього сектору. Низький попит на 
високотехнологічну продукцію на внутрішньому ринку України пояснюється невисокою 
платоспроможністю населення, яке витрачає половину сукупного доходу на придбання 
продуктів харчування, та підприємств, 41% яких є збитковими, а більшість – 
низькорентабельними [5].  
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Негативний вплив фактора низького платоспроможного попиту на інноваційну 
продукцію в середині країни посилюється зменшенням обсягів експорту, нестачею 
оборотних коштів та неможливістю скоротити витрати, підвищивши ефективність 
виробництва [4, с.92].  

Водночас Україна задовольняє попит на інноваційні товари переважно за рахунок 
імпорту. Частка цього сегмента у структурі загального імпорту товарів в Україну за 2003-
2011 р. становила в середньому 4,9% [6, с.6]. 

Серед факторів, що гальмують становлення високотехнологічної економіки, - низький 
рівень створення інноваційної інфраструктури.  Причинами невисоких показників 
ефективності функціонування інноваційної інфраструктури є те, що до її складу входять 
формальні підрозділи, не пов’язані з основною діяльністю. Крім того, діяльність більшості 
об’єктів інфраструктури спрямована на обслуговування потреб традиційного, а не 
інноваційного підприємництва [2]. 

Негативний вплив на розвиток вітчизняного інноваційного сектору також справляє 
недостатнє фінансування інноваційної та науково-дослідницької діяльності (табл.2). На 
практиці специфіка інноваційних проектів не відповідає умовам вітчизняних банків: високі 
відсоткові ставки за користування кредитами, велика застава, тоді як капіталом 
інноваційного підприємця є власне технології. Основним джерелом фінансування витрат на 
інновації лишаються власні кошти підприємств. Через відсутність чіткої системи правил і 
гарантій приватний капітал досі не спрямовується в бік інноваційної сфери, а створена для 
цих  цілей Українська державна інноваційна компанія (УДІК) практично неспроможна 
виконувати вказану функцію через надмірну забюрократизованість і складність процедур 
надання позик [4, с.80]. 

Таблиця 2 
Фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств у питомій вазі ВВП  
Показники 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обсяг 
фінансування 
наукових і 
науково-
технічних 
робіт, всього, 
млн. грн. 

2275 2496,8 3319,8 4112,4 4818,6 5354,6 6700,7 8538,9 8653,7 9867,1 10349,9 11252,7 11781,1 

Частка 
фінансування 
в питомій вазі 
ВВП, % 

1,11 1,11 1,24 1,19 1,09 0,98 0,93 0,9 0,95 0,9 0,79 0,8 0,81 

  
На практиці специфіка інноваційних проектів не відповідає умовам вітчизняних 

банків: високі відсоткові ставки за користування кредитами, велика застава, тоді як 
капіталом інноваційного підприємця є власне технології. Основним джерелом фінансування 
витрат на інновації лишаються власні кошти підприємств. Через відсутність чіткої системи 
правил і гарантій приватний капітал досі не спрямовується в бік інноваційної сфери, а 
створена для цих  цілей Українська державна інноваційна компанія практично неспроможна 
виконувати вказану функцію через надмірну забюрократизованість і складність процедур 
надання позик. 

Законом передбачено, що відрахування до науково-дослідницької сфери становлять 
1,7% ВВП. Проте на практиці реальні відрахування не перевищують 0,5% [6, с.22]. Водночас 
у розвинених країнах світу в фінансуванні інноваційної діяльності визначальну роль відіграє 
розгалужена і доволі динамічна мережа приватних інвестиційних і венчурних фондів [4, 
с.80]. 

Низький рівень технологічної готовності промислових підприємств  в Україні 
зумовлено також  недоступністю новітніх технологій для вітчизняних підприємств та 
полягає у недостатньому рівні сприйняття технологій підприємствами, зокрема внаслідок 
використання застарілого обладнання у виробничих процесах. У результаті найбільша частка 
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фінансових ресурсів, що вкладаються в інноваційну діяльність промислових підприємств, 
спрямовується на придбання машин і обладнання, тоді як на власні дослідження і придбання 
нових технологій витрачається значно менше коштів (у середньому за аналізований період 
11,8 % та 2,5 % відповідно) [6, с.17]. 

Нестача якісних науково-технічних ресурсів частково компенсується придбанням 
іноземних технологій для їх подальшого впровадження у промисловій діяльності [9]. У 
середньому за період 2005-2014 рр. промислові підприємства за кордоном придбали 41% 
нових технологій.  

Зважаючи на існуючі проблеми, які здійснюють безпосередній вплив на інноваційний 
розвиток  вітчизняних промислових підприємств, підвищити конкурентоспроможність 
продукції можливо за умови орієнтації підприємств на стрімку інноваційну діяльність і 
досягнення прискорених темпів зростання. Саме «проривні інновації» створюють основні 
«хвилі росту» в окремих галузях [4, с.92]. 

Згідно з прогнозами вітчизняних фахівців (Інститут економіки і прогнозування НАН 
України), найбільш перспективними  є  технології шостого технологічного укладу, зокрема: 
біо- і нанотехнології, системи штучного інтелекту, опто- та мікроелектроніка, мікромеханіка, 
інформаційно-комунікаційні технології, технології з енергозбереження, нетрадиційні та 
відновлювальні джерела енергії та інші.  

Базою для створення «проривних» інновацій українськими виробниками може 
служити високий науково-технічний та інтелектуальний потенціал вітчизняних підприємств. 

Проблема неефективної структури інноваційних витрат вітчизняних промислових 
підприємств, на нашу думку, повинна вирішуватись проведенням відповідних структурних 
зрушень щодо збільшенням частки витрат, спрямованих  на фінансування власних 
досліджень та придбання нових технологій. Тоді як зараз, левова частка фінансових ресурсів, 
що вкладаються в інноваційну діяльність промислових підприємств, спрямовується на 
придбання машин і обладнання.   

Підвищити ефективність функціонування вітчизняного ринку інновацій можна 
ухваливши відповідні закони і впровадивши механізми захисту інновацій. Разом з тим, 
вітчизняним виробникам необхідно змінити звичну модель діяльності, а саме орієнтацію на 
отримання держзамовлення. Для того, щоб вирішити задекларовані учасниками ринку 
проблеми, підприємства провинні переорієнтуватись на задоволення попиту комерційних 
секторів господарювання та вибрати активну стратегію пошуку інвестора. 

Висновки. Аналіз проведених досліджень дозволяє сформувати висновок про 
низький рівень інноваційної діяльності вітчизняної промисловості.  

Розвитку інноваційного сектору в Україні перешкоджає існуючий рівень 
законодавчого забезпечення побудови інноваційної моделі економіки, відсутність єдиної 
державної стратегії, відсутність достатнього рівня державного фінансування, сприятливого 
оподаткування компаній, що фінансують інноваційні підприємства, пільгового доступу до 
кредитних ресурсів та відповідних ринкових механізмів регулювання ринку.  Негативну 
тенденцію підсилює зменшення обсягів експорту, нестача оборотних коштів та відсутність 
можливості зниження витрат за рахунок підвищення ефективності виробництва (через 
переважання застарілого обладнання і технологічних процесів). Ще одним фактором впливу 
на рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств є доволі високий рівень 
залежності від імпорту комплектуючих. 

Для забезпечення економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності 
промислової продукції  діяльність вітчизняних підприємств має бути спрямована на 
створення принципово нових видів продукції і технологій. Зважаючи на істотний 
технологічний розрив, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних промислових 
підприємств можливо за умови орієнтації підприємств на стрімку інноваційну діяльність і 
досягнення прискорених темпів зростання.  
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Kazakhstan's accession to the WTO requires not only a comprehensive analysis of economic 
opportunities for the entry of the republic, but also to analyze the consequences of this step. 
However, now in Kazakhstan there is no corresponding database, allowing giving any quantitative 
estimates of the economic impact of its membership in the WTO. This is due, firstly, the presence 
of a huge number of non-tariff regulation, hardly quantifiable, and secondly, the lack of appropriate 
tools and techniques to obtain quantitative estimates of the effects of this entry. 

The situation is aggravated by the fact that the global market is already divided, and the 
republic is necessary to search for unoccupied niches for offered products. So get generalize and 
coherent assessment of the economic impact of the republic into the WTO, probably impossible, 
and they are due to the limited information base can only be tentative. Some experts optimistic 
estimating the effects of Kazakhstan accession to the WTO, believe that the country will benefit 
from this. Others believe that it will cause a lot of problems and negative consequences. Try to 
assess the impact of WTO accession for some sectors of the national economy. 

Estimated reduction in tariff barriers (from 12-13 to 7-8%), despite the expected rise in the 
volume of trade will lead to a reduction in revenues from the taxation of imports. It should be noted 
that although the decline in the share of import duty in the price of goods will be negligible (about 
5%), many headings competitiveness of foreign suppliers to increase. This will lead to a drop in 
domestic production, or cause a desire to reduce their prices by reducing the gain or reducing 
production costs. Strong factor will be the dynamics of the real exchange rate of tenge, which can 
act in two directions: to promote domestic producers in the case of depreciation of the national 
currency or encourage foreign suppliers, when the real exchange rate of tenge will grow. 

On the other hand, accession to the WTO reduction in tariff barriers should be on an equal 
footing, which will create additional opportunities for local exporters. However, the structure of 
Kazakhstan's exports is that the main part of the exported goods (energy resources, raw materials, 
etc.) the import duty is either zero or very small. This means that the entry of the republic into the 
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WTO will not be noticeable factor facilitating exports. According to experts, it will benefit only 
about 10% of Kazakhstan's commodity exports. It therefore seems that the entry into the WTO and 
the change in import duties is especially important not so much for large industries, but for specific 
product groups and individual products. Thus, the effect will depend on the size of exports and 
imports for each product group and the capabilities of the local industry to provide import 
substitution. Large and complex problem for Kazakhstan will be the abolition of essential transfers 
to the regions and low tariffs for services of natural monopolies, as required by the WTO, they will 
be treated as export subsidies. 

Analysis of the world export structure shows that it is dominated by manufactured goods 
(87%), the proportion of raw materials is only 13%, dramatically increasing exports of services. 

In Kazakhstan, the export-import structure is completely different. Imports - finished 
products and services (and import flows are mainly represented by production of consumer goods 
and, to a lesser extent, capital goods). In a major proportion of exports commodities: mineral 
products - 57%, iron and steel products - 25, foodstuffs and raw materials for their production - 7%. 
High conversion products (machinery, equipment, devices and apparatus) are only about 2% of 
exports. Thus, more than 90% of its production in Kazakhstan is exported in the form of raw 
materials. 

Due to the lack of development of processing industries to expand the range of exports are 
negligible. Out of CIS the main volume of exports are oil, gas condensate, copper. Oil, gas 
condensate, coal, wheat, alumina, and ferrous metals are exported to CIS. The main share of 
imports from non-CIS countries accounted for machinery and equipment, pipes, cars and medicines, 
food and consumer goods. CIS countries are the main suppliers of mineral and petroleum products, 
natural gas, chemical and metallurgical products, food products, machinery and equipment. 

Outrunning growth of imports than exports, according to official sources, indicates the 
intensity of renewal of fixed assets. However, the growth of the investment component of imports, 
according to statistical data, due to the increase in the value of imports rather than a change in its 
structure: the bulk of investment is still directed to the extractive industries, exacerbating the 
existing imbalance in the industry. 

Today, virtually the entire raw materials sector of Kazakhstan and low added value products 
is fairly stable markets without the WTO. To join the organization, Kazakhstan will become even 
more dependent from the world situation. A considerable _ part of the non-oil sector barely begins 
to rise on indirect government subsidies in the form of various tax and tariff benefits and protective 
measures. In the context of international trade liberalization domestic producers for the most part 
not only be able to compete in foreign markets, but also lost his position in the domestic. 

For the oil and gas industry (the main export sector of the Kazakhstan economy) accession 
to the WTO does not create any problems. Firstly, the country should not be afraid of foreign 
competition in the domestic energy market. Second, WTO accession is not particularly affect the 
development of energy exports from Kazakhstan, as unlikely to yield new opportunities for growth 
and the potential to further reduce import duties on energy from foreign countries are no longer: 
they are so minimal or zero. At the same time, accession to the WTO will give Kazakhstan an 
opportunity to raise the issue of non-compliance requirements of the European Energy Charter 
(limit level of supplies from a single source in 25% of the national market) international 
competition rules laid down in documents and agreements of the WTO. However, in reality it may 
concern only of Kazakhstan's exports of nuclear fuel, which, for example, the EU limit non-tariff 
measures. 

Iron and steel products to the greatest extent subject to trade restrictions by importing 
countries, so you can rely on the fact that WTO accession will help reduce the extent of these 
restrictions. However, as a result of joining the WTO seems to happen with the displacement of the 
internal market of some species of domestic goods. However, the competitiveness of domestic 
industry, both in foreign and domestic market will depend, above all, not by the WTO, and the price 
of goods and services of natural monopolies. 
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Joining the WTO will lead to a reduction of tariff protection Kazakhstan market, but 
metallurgy still be expose to anti-dumping measures (anti-dumping proceedings bulk occurs 
between themselves and the members of the WTO membership in the organization does not 
guarantee the termination of anti-dumping to any country). Although, using the status of a market 
economy and the mechanism of the WTO trade dispute settlement, Kazakh exporters can seek an 
end to a number of discriminatory actions by foreign countries. However, it should be kept in mind 
that the loss of Kazakhstan exporters of anti-dumping investigations (in particular, the export of 
uranium to US anti-dumping sanctions Kazakh hot-rolled steel), compared with the total volume of 
exports, is not  great to be one of the priorities of state policy. In this respect, the country is much 
easier and more profitable to reduce (eg, twice) non-return of export earnings. 

The aluminum industry in Kazakhstan is also heavily dependent on the situation of the 
international market, since almost everything that is produced is exported. Industry experts believe 
that the accession to the WTO will not cause significant damage to it, though, as in the case of the 
steel industry, we should expect increased activity of foreign suppliers the domestic market of high 
value added products. At the same time, membership in the WTO is unlikely to have a positive 
impact on the export activity of Kazakhstani suppliers of alumina. After the international agreement 
in 1996 world aluminum market remains quite stable and predictable. 

In general, WTO accession may create difficulties for the growth of investment in the 
production of ferrous and non-ferrous metals and, most likely, will not allow increasing the load of 
existing production facilities. Turn of raw materials needed for the domestic market. In particular, 
the supply of even 5% copper products "Kazakhmys" would enable the country to organize the 
production of competitive not only in the domestic market of the cable. But for that the WTO is not 
necessary. 

The impact of WTO accession on the domestic chemical industry will be ambiguous. The 
specificity of the industry is that that for some types of commodity nomenclature the country has 
sufficient capacity, and further reduction of import tariffs which will determine the growth of 
import dependency and thus the decline in domestic production of chemical products, including 
plastics, tires, paints, detergents and detergents, polyethylene, polypropylene and others. 

It should be take into account that low profit margins in the industry makes it sensitive to 
even slight changes in import tariffs, while maintaining the stated rate of binding can expect 
increased competition for low-tonnage products, lacquers, paints, finishes, which puts the industry 
serious problems, including in view of the continuing underemployment of many enterprises. 

Undoubtedly, Kazakhstan's accession to the WTO will negative impact on uncompetitive 
manufacturing sector, which is associated with the development of small and medium-sized 
businesses, unfortunately, in most with no the possibility of introducing high technology. How is it 
possible to hold retooling, for example, light industry, if the industry is only 2% of the investment 
in a year? How can compete domestic enterprises abroad if the tax rate is 30% of total revenue, 
while in Kazakhstan - 53%? 

Membership in the WTO will lead to the fact that the domestic market and small producers 
will compete with the products of TNCs on international standards. Obviously, in such 
circumstances, small and medium business will not survive and will result in the death of some 
manufacturing industries, rising unemployment and falling living standards. 

Due to the lack of development of processing industries to expand the range of exports are 
negligible. A decrease in the share of investment in this sector in 2001 is 11%, in 2002 - 8%. There 
are legitimate concerns that Kazakhstan processing enterprises strategic benefits of accession to the 
WTO would be offset (in addition to purely economic) a whole set of negative consequences. In 
particular, the unavailability of (due to lack of experience and trained personnel), public and private 
agencies to conduct various protective measures allowed by WTO rules. 

According to experts, the final disappearance of some processing industries in Kazakhstan 
can be stopped only by government support measures, including warranties of domestic leasing 
companies (as the level of development of leasing or renting in the country is much inferior to 
foreign companies) and the rise in import duties on the relevant foreign models. This approach 
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(undoubtedly disturbing the country's accession to the WTO) must retain at least the next 4-5 years, 
to give the irreversible process of restructuring and modernization. Otherwise, the flow of imports 
will sweep only becoming production. 

It should be noted that Kazakhstan's accession to the WTO will require the opening of the 
full economic and trade boundaries for the smooth promotion of Chinese goods. Trade relations 
between Kazakhstan and China will become a new character, and domestic products will have to 
face even more competition. If China (controlling 1/8 of global production of clothing and 
footwear) will receive free access to the Kazakh market, it calls into question the prospect of raising 
domestic light industry. Moreover, in its present state, when 70% of the equipment is worn out, and 
local raw materials goes abroad (in the country is processed no more than 3% of the produced 
volume of cotton, wool, leather), the industry is likely to be virtually eliminated. 

Customs Union countries - Belarus, Kazakhstan and Russia - unanimously join the World 
Trade Organization (WTO). In July this year, the State Duma ratified the agreement on Russia's 
accession to the WTO. August 22 scheduled date of its entry into an international organization. This 
process was preceded by numerous disputes MPs, leaders of political parties, civil servants and 
economic experts. Arguments for Russia's WTO accession are getting new markets for Russian 
goods, improvement of competitive conditions, which in turn will lead to the modernization of the 
domestic economy. There were called other positive aspects. Critics of Russia's entry into the WTO 
believe that the market is filled with foreign goods, better than Russian, and it will hit the domestic 
producers. More specifically, the losses are expressed by the experts of the Russia ministries. 

 By joining the WTO, Russia will reduce import duties, and the Ministry of Finance predicts 
decline in budget revenues in 2013 to 310 billion rubles. Ministry of Economy and Development 
estimated the loss of of the treasury in 445 billion rubles for two years. The Ministry of Agriculture 
has gone even further and predicted the ruin of agriculture. The volume of state agriculture will be 
reduced from the current $ 9 billion to $ 4.8 billion in 2018. 

The Russian government is preparing a package of measures to support domestic 
agricultural producers. This includes compensation to 35 percent of money spent farmers to 
modernize production, including the purchase of machinery and equipment. The next year for this 
purpose in the budget is planned to mothball 14 billion rubles, and in 2014-2015 - 42 billion rubles. 
There are amendments to the Tax Code of Russia in the package of measures, where farmers until 
2016 will operate a zero tax rate on profits. Exempt from income tax any subsidies and grants to 
farmers. It will not be subject to value added tax importation of breeding cattle, eggs, seeds and 
animal embryos. 

Proponents of accession to the WTO are confident that he will be recognized as a country 
with an open market economy integrated into the world economy; will have additional beneficial 
transit routes for their goods; will address trade and political disputes within the stipulated 
procedures of the WTO; attract investments, primarily in the manufacturing and development of 
high-tech industries. 

Undoubtedly, the inflow of foreign investment depends entirely on the climate created in the 
country. Capital flows to where it freely without the WTO. Other. The effect of accession to the 
WTO will directly affect the sectors of the economy. Some increase in the volume of production 
increases, in other will decline. The largest increase is expected in the extractive industries. 

With the abolition of duties imported goods will gush to Kazakhstan and competition will 
increase. Will the Kazakh producers of finished products to withstand fierce competition? Will the 
authorities to effectively protect their producers? 

Currently, WTO members are more than 150 countries. How many of them, becoming its 
members has made significant progress? Many of them as living in poverty continue to live. 
Kyrgyzstan for all time membership has not achieved visible success. 

If we look at the experience of other countries, accounting for grants allocate considerable 
resources. According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), in 
2007-2009 amounted to support for farmers in the European Union - 23 percent in Turkey - 34 
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percent, in Japan - 47 percent in Korea - 52 percent, -53 percent in Iceland in Switzerland - 58 
percent in Norway - 61 percent. 

WTO membership implies daily defend their rights in the world markets. For example, 
China is constantly engaged in a tough political and economic "war" to promote their products to 
world markets, and do not forget to protect domestic producers in the country. 

Upon accession to the WTO, each country assumes a certain number of commitments in the 
area of trade policy, which may have a positive or negative effect on domestic production. The 
minimum set of obligations covers the areas such as the binding tariff rates, the gradual reduction of 
domestic support to agriculture, the restriction of export and import of industrial subsidies, 
liberalization of the services sector, harmonization of national legislation in the field of regulation 
of trade, technical standards, sanitary and phytosanitary measures, investment measures intellectual 
property in line with WTO rules. 

The practice recently acceded countries shows that this set of commitments already 
expanded considerably and covers areas such as privatization, investment regime, binding export 
tariff rate, which is determined as the concept of "WTO plus". However, please note that a set of 
obligations for each country depends on the outcome of negotiations on its accession to the WTO, 
as well as on the situation in the field of trade policy, existing in a particular country at the time of 
the negotiation process and the entry into the organization. 

Kazakhstan in negotiations to join the WTO strives to defend its position and enter the 
organization on favorable terms for domestic producers. Thus, the tariff proposals provide for the 
continuation of the Republic of tariff protection of existing industrial and agricultural production 
and take into account the interests of production, planned for development within the cluster 
initiatives that primarily aimed at improving the competitiveness of domestic goods. 

It should be noted that the existing in Kazakhstan custom-tariff policy is one of the most 
liberal among the CIS countries. The average import tariff in Kazakhstan is now around 4.6% - on 
all products, 13.5% - for agricultural products and 6.6% - on industrial goods. If we compare with 
other countries, by the degree of openness of the Kazakhstan's domestic market is not much 
different from the level of tariff protection of WTO member countries. For example, according to 
the WTO, in 2006, the average EU import tariff was 5.4% in agricultural products - 15.1%, 
industrial goods - 3,9%; Canada - 5.5%, 17.3% and 3.7%, respectively; US - 3.5%, 5.3% and 3.3% 
respectively. 

The analysis of the customs statistics show that more than half of the agricultural industry 
products imported in 2007, was subject to a 15 percent duty. The main part of the imported goods in 
Kazakhstan food industry is not subject to customs duties, as imported from the CIS countries, with 
which we have a duty-free treatment. At rates of 20% and above is subject to only about 20% of 
imports of food products. The same situation is observed for the Textile Industry, 59% of which is 
imported duty free. Most of the products subject to import tariff not exceeding 5%. Maximum 
customs duties levied only 2% of imports. 

Given the level of the current tariff, it can be said that Kazakhstan manufacturers today 
actually live in the WTO regime. In this regard, we can say that the change in import duties under 
the accession to the WTO does not entail a radical change to the country's economy. This is also 
confirmed by econometric calculations made JSC "Center for Trade Policy Development". So, it 
was modeled several scenarios to reduce import tariffs. The calculations show that even under the 
most pessimistic scenario, the entry into the WTO is expected to decrease in the consumer price 
index, increased household consumption and increase the volume of savings. This suggests that the 
accession to the WTO primarily benefits consumers by lowering the prices of consumer goods and 
increasing opportunities to buy and save more. 

Based on the use of mathematical modeling techniques Kazakhstan Institute for Strategic 
Studies analyzed the possible consequences of accession of Kazakhstan to the sectoral initiatives for 
the chemical, pharmaceutical, metallurgy, production of beer and alcoholic beverages, furniture, 
paper and wood. 
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Table 5 
Terms of Kazakhstan's accession to the sectoral initiatives 

№ 
 

Name of sectoral 
initiative 

Requirement of sectoral 
initiative 

The possibilities of accession 

1. Steel (ST) 
The introduction of a zero rate 
Import duty on iron and steel 
industry products - 0%. 

Kazakhstan's accession to the sectoral initiative on steel will 
positive impact on the development of the metallurgical 
industry of the country, ie. the majority of its products are 
exported to foreign markets. However, during the next 5 
years should be taken to protect the most sensitive types of 
metal, consisting of rolled stainless steel, steel pipes, rails 
and mounting products. 

2 
Chemical 

harmonization (СН) 
 

Reduction of customs duties on 
products of the chemical 
industry to 5.5 -6.5%, and the 
group of goods 2901-2902 - to 
0%. 

When the republic joins this sectoral initiative the most stable 
situation will be in the sub-sectors, including: the production 
of phosphorus, phosphate fertilizers, chromium salts_ This is 
due to orientation of these industries on the local raw 
materials. Goods specified subsectors mainly are exported 
and have stable markets. The most vulnerable sub-sectors in 
the process of accession to the WTO will be the following: 
sulfuric acid, styrene polymers, paints and varnishes based on 
polymers, chlorine, toothpaste, because of their dependence 
on raw materials supply. In this connection, it seems 
appropriate in the negotiations on the accession of the 
Republic to achieve harmonization of chemical products 
according to the provision of certain tariff concessions for a 
period of not less than 5 years. The presence of such an 
adaptation period will allow to take active measures to 
increase the competitiveness of the industry. 

3. 
Pharmaceutical 
production (PН) 

 

Establishment of zero import 
tariffs on goods group 
2936-2937, 2939, 
2941, 3001-3006. 

With the accession of the Republic to the pharmaceutical 
industry sectoral initiative tendency of growth of production 
is maintained. 
This is due to the fact that many commodity positions 
currently already operate a zero rate. However, it seems 
appropriate to achieve certain tariff concessions for the group 
of goods in 2936, 2937, 2939, 2941 for a period of not less 
than 5 years. 

4. 
Paper and paper 

products 

Establishment of zero import 
tariffs on commodity items of 
groups 47, 48, 49. 

At present, the pulp and paper industry of the republic is 
under development. In this regard, requires a minimum of 5 
years for its formation and consolidation of the domestic 
market. Therefore, the sectoral initiative on paper should join 
partially. It is necessary to leave the existing tariff rates for 
the following goods: 4808100000, 4808900000, 
4814100000, 4814200000, 4814300000, 4814901000, 
4819100000, 4819300001, 4819300002, 4819400000, 
4819500000, 4819600000. 

5. 
Alcohol, drinks strong 

(DS) 
 

Reduction of import tariffs on 
alcoholic beverages to 0%. 

It can be made some connection to this sectoral initiative. By 
goods groups 220710, 220720 (ethyl alcohol), 220860 
(vodka), 220510, 220590 (vermouth and wine), 220820 
(cognac, brandy) need to provide a transitional period of 10 
years, during which the import tariffs will be reduced 
gradually. This will protect the internal market these goods. 
For the other headings possible accession to the cross-
sectional sectoral initiative. 

6. Beer (Beer) 
Reduction of import tariffs to 
0%. 

The introduction of zero tariff on imports of beer could have 
a negative impact on the volume of production in the 
country. The most optimal and less painful for the economic 
performance of the industry is a gradual transition to a zero 
rate for at least 5 - 7 years. 

 

Carried forward calculations led to the basic conclusion: Kazakhstani companies have not 
yet fully ready to join the WTO. Level of competitiveness of finished products remains low. 

The important strategic importance is in attracting industry of Kazakhstan foreign and 
domestic investments that will contribute to the implementation of new technologies in enterprises, 
renovation and modernization, infrastructure development, improve management efficiency, 
increase productivity, and reduce resource-intensive production. 

Therefore, in the process of negotiations on Kazakhstan's accession to the sectoral initiatives 
must reach an agreement on the provision of certain transitional republic for not less than 5 years 
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for the gradual reduction of import customs duties, which will allow for the adoption of effective 
measures to develop industry in the country, raising its competitiveness, strengthen the position of 
domestic producers. 

Of course, when making an important decision on accession to the WTO is necessary to 
assess all the positive and negative consequences that may have an impact on the economic 
development of Kazakhstan. 

Integrating into the international system on the basis of equal relations with other countries, 
it is practically impossible to get the benefits without loss. Question - only to benefit as much as 
possible the loss exceeded, and that the latter does not infringe upon national interests and do not 
adversely affect the national security of the country. 

The main possible positive and negative effects of the entry the republic join into the WTO 
are as follows. 

Positive effects 
1. Increase the competitiveness of competitive pressure from foreign producers after 

accession to the WTO may revive internal competitive environment and forcing domestic producers 
to restructure, update and diversify production, reduce prices and improve product quality, more 
responsive to customer demand. Who fails to do so, naturally disappear from the market, in the end 
will benefit consumers, who will get better products. 

Of course, if the entry into the WTO will intensify competition, some companies may even 
separate branches may disappear; others will thrive, quickly developing and succeeded in wiping 
out foreign goods in competition [60]. 

2. Investment attractiveness 
Prospects for investment environment in connection with the accession to the WTO 

expected positive: it can be expected the inflow of foreign investments in the country - due to 
factors such as the general improvement of the country's image, the openness of the economy of 
Kazakhstan, improving the legal framework, increasing transparency of investment procedures, 
facilitating access to the internal market of foreign financial institutions, development of the stock 
market. At the same time, WTO membership would entail the need to respect a number of 
obligations, significantly limiting the possibilities of national regulation in support of the domestic 
business - in terms of its participation in projects with foreign capital. 

In addition, the calculations also show that the reduction of import duties will not have a 
significant impact on macroeconomic performance, as is currently the share of import duties in the 
structure of tax revenues of the country, and so small. Besides themselves import duties in 
Kazakhstan is relatively low - corridor rates averaged 0-35%, except in the case with ethanol, which 
is imposed on the import duty of 100%. 

Changes in the rates of import duties - this is not the only requirement of the WTO, which 
may have an impact on the industry. At the present stage of the negotiating process within the 
framework of multilateral negotiations on systemic issues a list of actions necessary to complete 
them. This reduction legislation on subsoil use in accordance with the Agreement on Trade-Related 
Investment Measures and cancellation rules "local content", the unification of excise tax rates for 
domestic and imported goods, the elimination of the differentiation of tariffs for railway 
transportation of goods by type of messages and the gradual abolition or reduction of export 
customs duties. 

3. The development of the internal market 
The liberalization of the internal market as a result of the entry the republic into the WTO 

will lead to its development. For example, the Kazakhstan market services, which is still in its 
infancy, lacks its own funds. The arrival of foreign companies and increased competition in the 
financial services markets will provide a more complete account of consumer demand, falling prices 
and the influx of high-quality services, facilitate consumers access to cheaper credit resources, 
increase investment in the real economy. 

Leading banks and insurance companies, consumers of services are objectively interested in 
expanding foreign presence in this sector, which would entail the flow of investment, knowledge, 
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experience, ensure the growth of scientific and technological level. Accession to the WTO can 
enhance this process. In addition, the best Kazakh banks and insurance companies are already able 
to compete with foreign companies and will strive to improve the quality of its services, reduce 
lending rates. The development of the internal market will increase the quality of life [61]. 

4. Improving export items 
Besides the fact that Kazakhstan will be integrated into the world economy, in relations with 

all WTO members will receive a full and normal MFN status, which is important, especially for 
those cases in which such a regime cannot be obtained on a bilateral basis. 

Kazakhstan also will have open transit routes for their goods. All this, ultimately, is to 
promote and enhance foreign trade. According to research by experts from the World Bank and 
Columbia University, transportation costs of not having access to the sea, 50% more than in the 
countries with the presence of sea routes. 

The volume of trade of the country, which has no outlet to the sea, is only 30% of the 
country's trade with the presence of sea routes. Therefore, in this situation, less discriminatory 
access to the services of Kazakhstan exporters of rail transport in the neighboring countries will also 
be an incentive to increase the volume of trade.  

Import of equipment and replacement of fixed assets manufacturing high-tech products will 
improve the commodity structure of exports. 

This is especially important for the development of Kazakhstan's foreign trade domestic 
goods manufacturing industry, to improve their quality. 

Of great importance for Kazakhstan may be the WTO regime concerning trade disputes, 
especially in anti-dumping proceedings applicable to export goods of Kazakhstan. Membership in 
the WTO will allow solving the trade and political disputes within the stipulated strict procedures 
on a more equitable basis [62]. 

5. Strengthening the international image 
WTO membership will strengthen the position of Kazakhstan on the world stage, will enable 

the country to be involved in global economic affairs, to contribute to the solution of international 
economic problems and is in line with the modern civilization of mankind, have access to the 
achievements in political, economic and other important areas of functioning . The important point 
is the integration of Kazakhstan into the world economy and the acquisition of voting rights in the 
creation of trading principles of the XXI century. 

In addition, given the geopolitical location at the crossroads of Asia and Europe, economic, 
military and political interests, as well as the existing potential of the country, it can be assumed 
that the activation of Kazakhstan in international economic relations will further strengthen its 
position in the system of international relations as a middle regional power, plays a key role in 
Central Asia. 

Negative consequences of WTO accession for the country are the following: 
1. The status of resource-based economy  
In the current structure of Kazakhstan export flows, as stated above, is dominated by 

hydrocarbon fuels, ferrous and non-ferrous metals and other raw materials. Despite the fact that 
these product categories account for a significant part of global trade, these niche markets are not 
covered by the basic documents of the WTO. Currently Kazakhstan mainly serves the needs of 
more commodity successful economies in exchange for products deep processing industries and 
with high added value. 

Problems are expected in the manufacturing sector. Chief among them is the low 
competitiveness of the majority of its industries and enterprises. 

At the current commodity nomenclature of export to Kazakhstan would be very difficult to 
realize the economic benefits of joining the WTO. The implementation of this step without a 
comprehensive structural reforms designed to shift the vector of economic development strategies 
export of raw materials to expansion strategy of economic development based on industries with 
high added value and deep processing, threatens to consolidate the status of Kazakhstan's resource-
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based economy which is in a constant depending on the price developments on international 
commodity markets. 

2. Limitation of state support industries 
WTO obligations create certain limitations in the state to stimulate the development of 

domestic production and local businesses, including the method by which it is currently being 
implemented. Thus, government subsidies will lose many financed from the budget, agricultural 
programs, and programs to support small businesses. 

3. Agriculture 
Kazakhstan's accession to the WTO could be a threat to agriculture and food security. 

Kazakhstan Agriculture has traditionally been and remains one of the economy-generating sectors 
in the country. Its share in GDP is 8.5-9%; the operation and development of agriculture-related 
daily activities and way of life, well-being and needs of 44% of the population. 

Modern tariff policies applied in the Republic of Kazakhstan, little protection of domestic 
agricultural producers, leading to a steady rise in the share of imports of agricultural products. As a 
result of reduced food security of the country, inhibits the development of domestic agriculture. 

Due to the accelerated entry into the WTO Kazakhstan is already necessary to carry out an 
enhanced policy support for agriculture, the level of which remains low despite the annual state 
subsidy. 

4. Environment 
Negative consequences for the environment of Kazakhstan, which can be caused by trade 

liberalization under WTO accession are: 
- the depletion of natural resources; 
- overexploitation of local species; 
- technological growth of pollution and accumulation of large amounts of industrial waste; 
- restructuring of the economy in favor of resource industries; the negative effects of 

industrialization, compounded, in particular, the transfer of "dirty technologies" from 
developed countries. 

With the growth of volumes of extraction and transportation of oil is expected to expand the 
scale of anthropogenic pollution of the Caspian Sea and the soil in the areas of oil production - from 
the operation of exploration and production wells, pipeline ruptures and others. 

Prevent or minimize the negative effects on the natural environment, can be used a 
comprehensive system of legal norms in force in three separate areas: in the framework of 
multilateral environmental agreements, national environmental legislation and the WTO. 

In the course of negotiations on accession to the WTO is necessary to determine national 
priorities and the principles of decision-making, based on the preservation of the environment in the 
state. 

5. Social Consequences 
Real threat, which might provoke social problems is to limit the size of export duties. 

Proceeds from these fees make up at least 10% of budget revenues, their rates for products 
manufacturing and technical purposes (excluding ferrous metals and raw aluminum) is significantly 
greater than 5%. Reduction of budget revenues reduces social spending. 

Social impact assessment of accession, as a rule, is not subject to negotiation. However, 
some predictability of acute obvious - due to the fact that the obligations under the country's entry 
into the WTO include virtually uncontested sane (arising from the requirements of multilateral 
agreements) and unilaterally significant concessions to its members from new entrants. During the 
negotiations, all wearing more stringent social aspects should receive not only reflected but also 
possible solutions. Their aggravation for many countries due to the growing competitiveness of the 
global economy, crowding out some domestic firms, and hence a reduction in employment. 

Negative trends in the WTO, in the end, are manifestations of the contradictions of 
globalization of the economy. 

Despite the potential losses and losses from the republic's entry into the WTO in the present, 
it is necessary to rely on the benefits that may derive Kazakhstan in the long term, with the 
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expansion and changes in the structure of their exports towards the increase of share of products 
with high added value. 

It should be noted that the negotiations on the accession of the republic to the WTO is 
underway. A significant part of the national legal framework given in line with WTO rules, many 
bills under discussion in the Parliament of the Republic. 

Important in the formation of the legal framework of Kazakhstan's accession to the WTO is 
making changes and additions to existing legislation - in terms of creating favorable conditions for 
the smooth and efficient operation of small and medium-sized businesses, the attraction of foreign 
and domestic investment in the real sector of the national economy, the development of processing 
industries and agriculture and the transition to service-technological economy, accelerated its 
modernization. Then strategic benefits from the introduction the republic into the WTO will 
outweigh the negative effects of the complex. 
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4. Prospects for the development of investment and the financial mechanism of 
the company during the crisis 

 

4.1. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В 
АНТИКРИЗОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ АВІАПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Вольвач М.М., 
асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 

Національний авіаційний університет 
 

Постановка проблеми. Великого значення для розвитку авіаційного транспорту 
набуває залучення інвестицій в інноваційний розвиток підприємств, поліпшення зовнішнього 
політичного  іміджу нашої держави та її інвестиційної привабливості [4]. Важливим 
аспектом управління діяльністю підприємств авіабудівельної (авіаремонтної) промисловості 
(АП) стає стратегічна гнучкість, яка визначається спроможністю підприємства 
функціонувати в умовах інвестування інноваційних змін, швидко сприймати та 
застосовувати новітні знання і технології, а також активно діяти адаптуючись до потреб 
ринку в умовах невизначеності та мінливого середовища [5]. 

На сьогоднішній день цивільна авіація України переживає дуже непрості часи. 
Анексія Криму та збройне протистояння в Донбасі погіршило ситуацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інвестування інновацій в 
підприємстві, в т. ч. на стадії кризи досліджували І.О. Бланк,  Д.Н. Черванев, Ю.В. 
Дайновський, І.Ю. Егоров О.В., Коваленко, Е.В. Костромина, О.В. Мороз, О.М. Скібіцький, 
Л.І. Скібіцька, І.В. Шварц, М. Хаммер тощо. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Наразі важливим та 
актуальним постає завдання окреслення проблем інвестування інновацій в підприємстві 
авіаційної галузі України на стадії кризи.  

Проте, нововведення (інновації) зазвичай викликають луддизм — опір (іноді 
прихований, іноді відкритий) певної частини співробітників змінам. 

Отже, завданням менеджменту є досягнення позитивного сприйняття інноваційних 
змін усіма працівниками підприємства. Тобто, необхідне стимулювання креативного 
пошуку, раціоналізаторства, ініціювання пошукових  проектів щодо напрямків діяльності 
підприємства. 

Метою статті є визначення ключових проблем авіапромислової галузі на стадії кризи, 
які вимагають впровадження інновацій, ролі людського фактору при впровадженні змін, 
уточнення  поняття опору персоналу інноваціям, а також визначення місця лідера під час 
впровадження цих змін. 

Виклад основного матеріалу.  
Авіація – це майбутнє. 
/Уїльям Едвард Боїнг/ 

Авіаційна промисловість є однією з провідних наукоємних галузей України, робота 
якої забезпечує створення великої кількості робочих місць і має істотне значення для 
забезпечення обороноздатності держави. Проте, недостатнє фінансування цієї програми і 
негативні наслідки перебудовного періоду та економічної кризи 2007-2014 рр. визначають 
основні проблеми існування й розвитку галузі, а саме: 

1. Технологічне відставання авіапромислового комплексу України від Росії,  США та 
країн Європейського альянсу [4].  

2. Криза авіапромисловості була об'єктивно неминучою. На світовому ринку авіації 
конкуренція підсилюється. Розширюються можливості інформаційних технологій і 
автоматизації, що висувають нові вимоги до організації підготовки фахівців з вищою 
освітою, які беруть участь у бізнес-процесах на авіаційних підприємствах [3].  
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3. Аналіз стану інноваційної і кадрової складових на підприємствах АП дозволив 
виявити системні проблеми невідповідності масштабу і структури авіаційної промисловості, 
її науково-технічного і виробничого потенціалу обсягу платоспроможного попиту на 
галузеву продукцію цивільного й військового призначення, зниження технологічного і 
технічного рівня виробництва і проектування та дослідно-конструкторських робіт [5].   

4. Внаслідок зазначеної структурної невідповідності відзначається уповільнення 
процесів розробки, виробництва й продажу авіаційної техніки, а в багатьох випадках і їх 
практична зупинка призвели до неминучого в таких умовах падіння технологічного рівня 
проектування й виробництва, старінню основних виробничих фондів і великих кадрових 
втрат, як у кількісному відношенні, так і відносно володіння сучасними конструкторськими 
й виробничими навичками. Аналогічні процеси в цей час спостерігаються й в авіаційній 
науці й освіті [7].  

5. Великі кадрові втрати відносно володіння сучасними конструкторськими і 
виробничими навичками та у кількісному плані  призводять до відставання в організації 
виробництва і його окремих технологічних функцій, пов'язаних з використанням 
безперервної інформаційної підтримки життєвого циклу наукомістких виробів [5]. 

6. Процеси змін в організаціях належать до стратегічних питань функціонування. А 
питання стратегічного планування змін, у першу чергу, мають бути спрямовані  на виявлення 
критично важливих потреб зацікавлених сторін і загроз із боку навколишнього середовища, 
здатних перешкодити досягненню успіху [9].  

7. Стратегічні плани організації повинні базуватися на аналізі корпоративних 
цінностей і ресурсів, потреб і можливостей, компетентності персоналу й системі поглядів, 
що відповідають обраним цілям, отже плани перебудови робочих операцій і процесів слід 
направити на реалізацію програми інноваційних змін, забезпечивши участь всього 
персоналу, адже вони стосуються кожного працівника. Нажаль наразі у більшості 
вітчизняних підприємств відсутні програми проектування і реалізації інноваційних змін. 

8. Наразі не існує єдиного науково-обґрунтованого підходу до формування-
інноваційних організаційно-економічних механізмів залучення фахівців, здатних 
активізувати внутрішні бізнес-процеси підприємства й, як наслідок, зробити продукцію 
конкурентоспроможної на світовому ринку. Це вимагає модифікації класичних підходів до 
підготовки фахівців для авіаційних підприємств. 

Проблема управління кадрами в періоди росту і падіння авіаційної галузі є однією із 
основних. Зараз у світі налічується більше 1400 авіакомпаній, в обслуговуванні міжнародних 
повітряних сполучень беруть участь понад 1 тис. аеропортів по всьому світу, 650 з яких 
спеціалізуються на регулярних перевезеннях. Тільки за приблизними підрахунками кількість 
працівників, що зайняті у цій сфері, наразі дорівнює 20 млн. осіб [6].  

Управління персоналом не лише на рівні підприємства, але й на рівні держави є 
важливою та органічною частиною розвитку будь-якого суспільства та країни в цілому. З 
початком кризи спостерігалося масштабне звільнення працівників, скорочення кадрів. З 
одного боку, це зменшило витрати підприємства (але лише на певний час), а з іншого, — в 
майбутньому, коли криза закінчиться, прийдеться знову поповнювати штат, при цьому його 
необхідно буде ввести в курс всіх справ, можливе навчати (велика вірогідність цього), що 
призведе до ще більших витрат та нових проблем в середині підприємства. Тому необхідно 
цінити своїх працівників і перед тим як звільняти — продумати та оцінити всю теперішню 
ситуацію та її розвиток в майбутньому [7]. 

Основні фактори, які визначають необхідність внесення змін у діяльність організацій 
— економічні, політичні, технологічні й соціальні — є в цей час зовнішніми стосовно 
організації, у той час як у попередні десятиліття джерела змін перебували всередині 
організації. Її співробітники знаходили можливості для вдосконалювання роботи й були 
впевнені в тому, що контролюють ситуацію. Пріоритетним завданням змін було розширення 
або збагачення вже існуючих в організації цінностей. 
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Тиск обставин, що підштовхують компанії до змін сьогодні, поступово змістився вбік 
зовнішніх факторів, і, як наслідок, — менеджмент організацій став втрачати контроль над 
фактичними змінами. В подібній ситуації персонал, що відчуває на собі вплив змін і є 
відповідальним за прийняття рішень, повинен продемонструвати здатність управляти 
невизначеністю — відмітною рисою сучасного виробництва і бізнесу. 

Треба відмітити, що будь-які зміни вимагають навчання персоналу. Тому керівництво 
організації повинне вживати заходи з вивчення на кожному рівні саме тих питань, які 
потрібні для планованих змін. Ефективний менеджмент змін передбачає, що керівні 
виконавці мають глибокі знання про впроваджувану систему інноваційних перетворень, а 
також володіють навичками методології управління проектами змін [2]. 

Наразі організації вступають у період дійсних перетворень, які характеризуються 
рядом ознак, а саме — розрив із минулим, фрагментарність, одночасність і повторюваність. 

Незалежно від обраного підходу до здійснення інновацій –– радикальні заходи або 
покрокові (ітераційні) дії –– починати треба з аналізу відповідності ресурсів підприємства 
тим умов, у яких вона здійснює свою діяльність і які превалюють на даний момент. 

Під час організаційних перетворень дуже часто виникає питання про опір персоналу 
змінам усталених певних порядків. У перехідний період персоналу часто доводиться 
відмовлятися від старих прийомів і методів роботи й здобувати нові навички. Цьому періоду 
властиві: невизначеність, хвилювання, недовіра, напруженість, конфлікти, невдоволення 
тощо, що супроводжуються зниженням ефективності роботи на всіх рівнях [9]. 

 Наприклад, тільки чверть опитаних вищих менеджерів корпорацій  оцінили свій 
досвід впровадження змін як удалий. Свої розчарування вони схильні пояснювати опором 
інноваціям [3]. Тому, перед керівництвом організації постає  завдання превентивного 
опрацювання адаптаційної програми до майбутніх перетворень для працівників 
підприємства. 

Існує базовий принцип, якого повинні дотримуватися всі, хто проводить інновації: 
необхідний прямий діалог з тими, кого ці зміни обходять. Впровадження інновацій  
відбувається набагато успішніше, якщо вищі керівники організації безпосередньо беруть 
участь у їх просуванні [10]. 

В контексті безлічі супутніх діяльності організації факторів і виникнення 
невизначеності в навколишніх умовах, деякі керівники схильні перебільшувати складності в 
діяльності свого підприємства, нерідко впадаючи при цьому в агресивність. 

Досвід упровадження інноваційних змін у різних організаціях показує, що вищому 
керівництву притаманні надто спрощені погляди на важливі аспекти, пов’язані з 
комунікацією в процесі управління інноваціями, і воно часто змішує такі поняття як 
«інформація» і «комунікація» [8,9]. 

Разом із підготовленими компетентними співробітниками слід ідентифікувати ризики 
й визначити їхню пріоритетність. Ці дії можуть носити характер проектів з аналізу 
потенційних ризиків в області навколишнього середовища, здоров'я персоналу і безпеки 
споживачів, якості продукції, фінансів, ринкової кон’юнктури тощо. 

В перехідний період організація стає більш уразливою, страждають якість продукції, 
ресурси й внутрішня динаміка. Для подолання ризиків, що виникають при небажаних 
наслідках впровадження інновацій, керівництво організації повинне знаходити засоби 
управління, зорієнтовані на зниження стомлюваності співробітників, усунення джерел їх 
тривоги. 

Слід оцінити, чи будуть проведені зміни задовольняти відповідним вимогам, 
стандартам, кодексам, належній практиці, корпоративним нормам і вимогам організації. 
Внесення деяких перетворень, наприклад, зміна процесів, застосування нових обладнання 
або сировини (хімічних речовин), вимагає, щоб повідомлення про це було надіслано до 
відповідних місцевих органів. Крім того, може бути проведена попередня інспекція робочих 
місць в частині виконання вимог охорони здоров'я й безпеки [10]. 
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Безумовно, організації повинні шукати вихід зі складної дійсності, реагуючи на 
виникаючі проблеми і мінливе оточення. Проте, керівництво не повинне занадто легко 
зважуватися на реорганізацію. При відсутності ретельного аналізу внутрішніх і зовнішніх 
впливів, що загрожують добробуту організації, а також відповідних заходів, можливі 
непродумані дії, які породжують хаос, та призводять до парадоксів. 

Стикаючись з мінливою дійсністю і труднощами досягнення оптимальних умов 
роботи, деякі організації регулярно здійснюють структурні зміни. Як правило, структурна 
реорганізація й зміна режимів роботи відбуваються незалежно одна від одної у відповідь на 
виникаючі зненацька нові обставини. Через це рідко вдається забезпечити повну 
узгодженість проведених змін і добитися стабільності в роботі персоналу [10]. 

Ключовою ознакою правильного менеджменту змін є гнучкість управління. 
Менеджмент слід вибудувати відповідно до пріоритетів, визначених у рамках процесу 
оцінки ризиків. Необхідно чітко розуміти, якими є цілі майбутніх змін і чи підтримують ці 
зміни положення політики системи менеджменту (наприклад, постійне поліпшення 
продукції, відповідність законодавству, запобігання забрудненню навколишнього 
середовища, поліпшення показників здоров’я і безпеки, захист прав робітників тощо) [5]. 

Існують керівники з чудовою академічною освітою, але, мають при цьому обмежений 
досвід прийняття рішень. Такі люди схильні переоцінювати здатність організації 
витримувати потік змін і, навпаки, недооцінюють витрати часу й зусиль на здійснення 
ініційованих ними ж численних проектів, що лягають додатковим тягарем на персонал. 

Не слід забувати, що організаційні  зміни розглядають як перехід від стану аналізу 
«проблеми» до стану ухвалення управлінського рішення про «можливості поліпшення»). 
Успіх перетворень припускає прояв ініціативи у відповідь на мінливу ситуацію, що вимагає 
від лідера відповідних дій. Гарні результати дає груповий підхід, при цьому вище 
керівництво організації повинне бути в курсі майбутніх змін, щоб забезпечити їх підтримку. 
Слід провести навчання, виходячи із завдань менеджменту змін, що постають перед 
організацією. Можливі випадки, коли зміни вимагають невідкладних дій у рамках 
попередньо спланованих поточних заходів або існуючих зводів правил. Керівництву або 
співробітникам компанії для менеджменту змін прийдеться вдатися до моделі, яка 
передбачає планування й виконання дій протягом короткого проміжку часу [9]. 

В кожній організації повинна бути встановлена власна структура процесів  
інноваційного менеджменту. Слід пам’ятати, що спроба займатися менеджментом одночасно 
в декількох напрямках може викликати децентралізацію інформації й ускладнити  
ідентифікацію змін, за якими здійснюється менеджмент [10].  

Для управління змінами слід зрозуміти  цілі й завдання, розробити необхідні 
програми, визначити часові фактори й одиниці виміру; слід прийняти до уваги, а також 
виявити потреби в ресурсах. Слід визначити обов'язки й відповідальність персоналу й 
проінформувати про це всіх співробітників організації. Необхідно ввести порядок 
затвердження й призначення, який відповідав би рівню ризиків. Слід провести призначення 
співробітників за наступними напрямками: оцінка ризиків, аналіз безпеки, співробітництво з 
повноважними органами й консультування працівників, планування й затвердження змін, 
перегляд плану змін. Розроблювачем документації може бути будь-який співробітник, що 
розділяє цілі й потреби планованих змін [2]. 

Зміни є частиною роботи з постійного вдосконалення системи управління. За своїм 
напрямком менеджмент організаційних змін належить до сфери стратегічного планування  й 
вимагає дотримання певних етапів їх проведення. В основі цієї діяльності повинен 
обов’язково бути лідер, який у змозі втілити й очолити цей трудомісткий процес. 

Особливе місце при впровадженні різних змін, які відбуваються в організаціях займає 
керівник, який посідає певну посаду й має владу. Використовуючи її, керівник впливає на 
підлеглих таким чином, щоб вони найбільше успішно виконували свою роботу. Для цього 
керівник повинен бути лідером. Як відомо, лідерство — це здатність людини впливати на 
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окремі особистості й групи працівників, направляючи їх зусилля на досягнення цілей 
підприємства.  

«Лідерству» присвячена безліч публікацій. у які автори намагаються розкрити 
сутність цього поняття. У той же час можна стверджувати, що в кожній конкретній 
організації розуміння лідерства — своє, оскільки воно ґрунтується, насамперед, на тих 
принципах і цінностях, що прийняті в організації. Їхнє походження може бути зв'язане з 
безліччю факторів як історичних, так і особистісних, коли, наприклад, топ-менеджер 
компанії —  зразок для наслідування.  

Влада — це можливість впливати на поведінку інших. Вона — необхідна умова 
успішної діяльності підприємства [8]. Вплив і влада в рівних частинах залежать від 
особистостей, які підпорядковані цьому впливу, а також від ситуації й здатностей 
менеджерів-керівників. Звичайно керівник має владу над підлеглим тому, що останній є 
залежним від нього в матеріальних і кар’єрних питаннях. Проте, підлеглі також мають певну 
владу щодо керівництва підприємства (підрозділу). 

Серед безлічі чинників функціонування підприємства значним впливом володіють 
міжособистісні стосунки. В залежності від особистих інтересів, симпатій чи антипатій 
працівники поділяються на групи. Найбільшою групою  є сама організація. Неформальні 
групи не можуть існувати без неформальних лідерів. Лідер — людина, яка має здатність 
впливати на людей, спонукати їх до дії.  

Майкл Хаммер, один із засновників процесного підходу до управління, виділяє дві 
основних вимоги до персональної компетенції власника бізнесу-процесу. Це — знання 
процесу і лідерство [10]. Під «знанням процесу» мається на увазі не тільки розуміння 
сутності бізнесу-процесу: границь, виконуваних у їхніх межах робіт, клієнтів і 
постачальників процесу. Це необхідне, але не достатня умова для успішного керування 
процесом.  

Необхідно розуміти принципи, на яких будується весь бізнес, цілі і результати, до 
яких прагне компанія (її власники), ролі окремих топ-менеджерів і підрозділів у досягненні 
цих цілей (крос-функціональна поінформованість). І тут не обійтися без досвіду, розуміння 
економічної сутності бізнесу (зокрема уміння читати фінансову звітність), високого 
інтелектуального рівня. Результатом виконання цих вимог будуть розумні й ефективні 
рішення, що менеджер у стані прийняти навіть при наявності обмеженої інформації [10].  

Організаційні зміни розглядаються сьогодні як спосіб впровадження сучасних методів 
і стилю менеджменту. Стиль роботи керівника — це сукупність методів, прийомів і дій, які 
використовуються ним у процесі управління, а також характер його поведінки при вирішенні  
конкретних виробничих ситуацій [8].  

Якщо формальний керівних хоче досягти найвищих результатів в діяльності 
організації він повинен співпрацювати з лідером неформальної групи, оскільки це дає змогу 
скеровувати неформальну групу на задоволення всіх потреб організації. Створення 
неформальних груп доволі часто є реакцією на поведінку керівництва: недовіра керівників, 
зловживання авторитарними методами тощо. 

Керівник організації повинен бачити вигоду в співпраці з неформальною групою, щоб 
забезпечити максимальний результат досягнення цілей організації. 

Формальна і неформальна групи повинні не протистоять, а доповнювати одна одну, 
задовольняти інтереси, потреби, що їм притаманні [8]. 

Основними проблемами, з якими стикається організація при створенні неформальних 
груп є: 

- між-особисті конфлікти між членами різних неформальних груп. Якщо в 
організації існує дві чи більше неформальних груп, котрі не мають спільних інтересів, а 
навпаки в них присутні деякі особисті антипатії до членів іншої то можуть виникнути не 
конструктивні конфлікти інтересів; 

- різні бачення кінцевого результату та мети в лідерів формальної та 
неформальної груп; 
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- невдоволення керівником формальної групи; 
- при змінах в структурі організації формальна група може висловити знак свого 

протесту шляхом страйкування, мітингу, зупинкою своєї діяльності, особливо якщо вона 
складає значну частину виробничого циклу; 

- відбувається розповсюдження недостовірної інформації, чуток, пліток.  
Шляхи вирішення таких проблем можуть бути досить простими: 
- формальний і неформальний лідери повинні тісно співпрацювати спонукаючи 

персонал реалізувати місію підприємства; 
- збіг особи формального і неформального лідерів в одній є рідким, але  

найкращим варіантом; 
- формальний лідер повинен цікавитися діяльністю неформальних груп; 
- керівник може залучати членів неформальної групи до прийняття змін з 

приводу змін в організації; 
- невід’ємною частиною успішної співпраці керівника з неформальною групою є 

соціальний контроль  [8]. 
Інноваційна діяльність перебуває в динамічній єдності з виробничою діяльністю 

підприємства. З однієї сторони, добре налагоджений виробничий процес має раціонально 
підібрані ресурсні складові і опирається нововведенням, оскільки це перешкоджає його 
стабільності, змушує вдаватися до змін, які не завжди приносять реальні результати.  

З іншого боку, стійкий розвиток підприємства пов'язаний як з його потенціалами так й 
із самим характером інноваційного розвитку. Для підтримки виробничої діяльності 
підприємству потрібно забезпечити конкурентоспроможність продукції, яка неможлива без 
інновацій і відновлення. Лише постійна й систематична інноваційна діяльність забезпечує 
підприємству ефективність і довгострокове існування. Чим більш глибоке нововведення 
впроваджується у використовування матеріальні ресурси, тим більш ефективною є віддача 
від вкладених у виробництво інвестицій, тим більш фундаментальною і тривалішою стає 
конкурентоспроможність підприємства. Проте, впровадження нового як звичайно містить 
елемент ризику [9].  

Здійснення інноваційних та структурних змін на підприємстві передбачає не тільки 
вибір певної форми реорганізації (перетворення організаційно-правової форми або 
трансформації організаційної структури), але й як стрижневі елементи цього процесу — 
реформування відносин власності, модернізацію технічної і технологічної бази, формування 
складного мотиваційного механізму забезпечення продуктивної зайнятості персоналу 
підприємства. 

Висновки. Не дивлячись на складне економічне становище, попит на послуги 
авіатранспорту і саму авіаційну техніку не зменшується. Кількість перевезених пасажирів та 
вантажів в Україні зростає. Постійно збільшуються міжнародні пасажиропотоки у 
вітчизняних аеропортах [4].  

Виходячи з об'єктивних реалій економічного становища в Україні, основним і 
пріоритетним шляхом підвищення об’ємів інвестицій в галузь цивільної авіації України, на 
нашу думку, буде створення інтеграційних фінансово-промислових структур, засновниками 
яких будуть фінансові інститути (в т.ч. закордонні) і авіаційні підприємства (виробники, 
перевізники, аеропорти, сервіс тощо). 

Реформування авіапромислового комплексу України, як одного з основних способів 
його адекватного й ефективного розвитку в геополітичних і економічних умовах, що 
змінилися, буде щільно пов'язане з продовженням процесів структурної перебудови всієї 
економіки, національними пріоритетами розвитку НТП, кон'юнктурою світового ринку. Цей 
процес повинен спиратися на випереджальну підготовку фахівців з вищою освітою для 
авіаційної промисловості. 

Перспективи подальших розробок у даному напрямку. Наразі важливим та 
актуальним постає завдання розроблення методів управління підприємством на різних 
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етапах життєвого циклу, окреслення проблем інвестування інновацій в підприємстві на стадії 
кризи.  

Актуальним напрямком досліджень представляється визначення адаптивності деяких 
існуючих моделей і методик інвестування інновацій до застосування в сучасних ринкових 
умовах господарювання українських підприємств АП, як головного профілактичного 
антикризового заходу. 
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В течение последних двух десятилетий население Украины уменьшилось почти на 
пять миллионов человек (или 10%) от численности в 51 млн. человек в 1990 году, однако 
количество бытового мусора не только не уменьшается, но, наоборот, продолжает 
накапливаться и увеличиваться. Например, за последние десять лет объем бытовых отходов - 
продуктов жизнедеятельности каждого жителя в Украине увеличился на 40%. 

Департамент экологической безопасности Министерства охраны окружающей среды 
оценивает концентрацию в Украине всех видов отходов в объеме около 35 миллиардов тонн, 
причем 2,6 млрд. тонн являются высокотоксичными. Ежегодно по данным министерства 
общий объем бытовых отходов увеличивается на 50 млн. кубометров или 14 млн. т (300-400 
кг в год на 1 человека), а промышленных отходов - на 175 млн. кубометров. В частности, 
например, только автомобильных покрышек ежегодно накапливается порядка 12,5 млн. 
штук. 

Следует отметить, что в статистической отчетности, в нормативных документах 
касательно программ обращения с твердыми бытовыми отходами, ценовой и тарифной 
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политике в Украине оперируют как весовыми категориями, так и объемными - мусор и 
отходы измеряют кубометрами. При этом для определения платы за вывоз мусора 
разрабатываются нормативы в расчете на 1 жителя дифференцированно по городам. 
Например, по Киеву такой норматив составляет 2,45 м. куб. в год. Но наличие весов на 
полигонах и свалках, как правило, является исключением. В среднем считается, что 1 
кубометр твердых бытовых отходов (ТБО) весит 200-250 кг., зависит от уровня плотности и 
других факторов (таких как, например, увлажнение или подмерзание ТБО в контейнерах), 
поэтому погрешность в оценке веса кубометра отходов может достигать 20-50%. В целом в 
пересчете на вес ежегодно количество ТБО увеличивается не менее чем на 12 млн. тонн. 
Система образования тарифов будет меняться при установке весовых на полигонах.  

По данным экологов, каждый украинец ежегодно создает около 220-250 кг твердых 
бытовых отходов, а жители больших городов - 330-380 кг, и эти объемы растут в последние 
годы на 20% в год. Более 90% твердых бытовых отходов (ТБО) в Украине вывозится на 
свалки и полигоны. Захоронение отходов на свалках требует отчуждения больших 
территорий и их дорогостоящего обустройства. По данным Национального экологического 
центра Украины на полигонах и свалках Украины накопилось больше миллиарда кубометров 
отходов жизнедеятельности человека, из которых согласно официальным данным 
Госкомстата Украины повторную переработку проходит 3,5%. Все эти отходы занимают 
более 7 тыс. гектаров земли, это фильтрат, загрязняющий грунт, отравляющий грунтовые 
воды, приносящие невосполнимый вред здоровью людей. Кроме того, это свалочный газ, 
образующийся при захоронении органических веществ, макрокомпонентами которого 
является метан (СН4) - 40-60% и диоксид углерода (СО2) - 30-45%.  

Согласно стандартов Киотского Протокола тонна метана в 21 раз вреднее, чем тонна 
углекислого газа. Если метан, отводя по специальной технологии с полигонов, можно 
направить для обогрева и генерации электроэнергии, то фильтрат является продуктом, 
который практически невозможно нейтрализовать. 

Масштабы образования свалочного газа в Украине также можно считать 
геологическими, так как по расчетам специалистов в Украине ежегодно образуется более 120 
млн. тонн органических отходов по сухой массе, каждая тонна которых может дать от 300 до 
800 куб.м. биогаза. Переработка всего количества отходов может дать только биогаза от 36 
до 75 млрд. куб.м биогаза или в пересчете на метан от 20 до 45 млрд. куб. м в год. В 
настоящее время в Украине добывается менее 20 млрд. куб. м природного газа при 
потребности около 70 млрд. куб. м газа. Имеющийся у ООО «ЛНК» практический и 
теоретический опыт позволяет с уверенностью внедрять его на других ПТБО. 

 Ярким примером является компания «ЛНК», которая является лидером по 
строительству комплексов по дегазации ПТБО и производству электроэнергии из 
полученного биогаза на ПТБО.  

 Теоретический расчёт выделения биогаза ПТБО Украины выполняется по алгоритму 
и формулам, специально разработанным для украинских ПТБО Агентством защиты 
окружающей среды, США, в рамках программы EPA LOMP. Данная методика является 
общепризнанной и применяется для предварительных расчётов эффективности сбора биогаза 
на полигонах ТБО. 

 Основным параметром оценки целесообразности и эффективности утилизации 
является сокращение выбросов в атмосферу метана, содержащегося в БГС. Сокращение 
эмиссии метана в атмосферу предусмотрено в подписанном Украиной «Киотском 
протоколе» принятом Рамочной Конвенцией ООН. Метан оказывает на создание 
«парникового эффекта» в 21 раз более сильное воздействие, чем углекислый газ. 

 ООО «ЛНК» заинтересовано во внедрении технологии дегазации ПТБО и утилизации 
полученного биогаза не путём его не рационального сжигания на факельной установке, а 
путём производства электроэнергии. Эта передовая технология позволяет решать не только 
важную экологическую проблему, но и одновременно выдавать в энергорынок Украины 
электроэнергию. Значительно снижается пожароопасность ПТБО. Будут созданы 
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дополнительные рабочие места. Увеличиваются налоговые поступления в местный и 
областной бюджеты. 

Подавляющее большинство свалок (от 80 до 90%) работают в режиме перегрузки, с 
давно нарушенными проектными показателями по объемам поступления отходов, без 
соблюдения мер предосторожности относительно загрязнения подземных вод (в том числе 
уровня колодезной воды) и воздушного бассейна. Срок годности большинства свалок для 
захоронения отходов «просрочен». Численность пригородов и сел, ведущих «мусорные 
войны» за закрытие полигонов и свалок, растет с каждым годом и грозит приобрести 
национальные масштабы.  

Вследствие отсутствия надлежащей системы сбора твердых бытовых отходов в 
частном секторе ежегодно появляются тысячи стихийных, несанкционированных свалок в 
непосредственной близости от населенных пунктов. В большинстве небольших городов и в 
абсолютном большинстве сел мусор вывозят нерегулярно. В подавляющем большинстве сел 
мусор просто вывозят за окраины и сбрасывают в природные углубления (овраги, рвы и т.п.). 
Очень распространена практика вывоза мусора на лесные поляны, поля и другие объекты, не 
предусмотренные к использованию в качестве мусоросвалки. Только больших стихийных 
нагромождений мусора насчитывается около 2000, что составляет до 66% всех мусоросвалок 
в Украине. На нелегальных свалках отсутствует минимальный контроль состава отходов, что 
не исключает возможности захоронения медицинских, токсических и радиационных 
отходов, а также образования скотомогильников. 

Компания «Вест Менеджмент Системс» является пионером в области применения 
инновационных европейских технологий сбора, вывоза и переработки отходов в Украине. 
Реализация Проекта предусматривает поэтапное создание комплексной системы обращения 
с твердыми бытовыми и другими отходами  в городах  и населенных пунктах мощностью 
100 тыс. тонн в год, в составе технологических комплексов: 

Комплекс №1: Внедрение инновационных систем раздельного сбора ТБО в городских, 
поселковых и сельских населенных пунктах. 

Комплекс №2: Сбор крупногабаритных и строительных отходов, внедрение 
раздельного сбора отходов крупных коммерческих клиентов.  

Комплекс №3: Сбор отработанных автопокрышек, масел, электрических и 
электронных приборов, опасных и прочих бытовых отходов.  

Комплекс №4: Создание мусороперегрузочных комплексов в зоне реализации 
Проекта.  

Комплекс №5: Создание мобильного мусороперерабатывающего комплекса на 
существующем полигоне. 

Комплекс №6: Создание автотранспортного  комплекса по транспортировке 
альтернативного топлива, втор сырья, компоста и неутилизированного остатку из 
мусороперегрузочных и мусороперерабатывающего комплексов. 

Комплекс №7: Рекультивация существующих полигонов с организацией добычи  
биогаза. 

Комплекс №8: Оборудование регионального полигона для захоронення 
неутилизируемого остатка. 

Комплекс №9: Внедрение компьютерной системы диспетчеризации с использованием   
GPS-навигации. 

Комплекс №10: Проектирование и  строительство мусороперерабатывающего 
комплекса мощностью 100 тыс. тонн отходов в год. 

Комплекс №1: Внедрение инновационных систем раздельного сбора ТБО в 
городских, поселковых и сельских населенных пунктах. 

В составе ТБО находяться ресурсоценные компоненты, являющиеся потенциальным 
сырьем для получения альтернативного топлива (RDF), вторичнных ресурсов, биогаза, 
компоста и инертных фракций, что ставит задачу их сортировки  и переработки особенно 
актуальной.  
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Внедрение инновационных технологий сбора отходов предусматривает 
использование контейнеров разной емкости для раздельного сбора влажных и сухих отходов, 
что значительно увеличивает долю ресурсоценных отходов, которые можно использовать в 
качестве вторичных ресурсов.  Соответственно уменьшается процент отходов, подлежащих 
захороненню на полигоне на 50-70%.  

Комплекс №2: Сбор крупногабаритных и строительных отходов, внедрение 
раздельного сбора отходов для крупных коммерческих клиентов. 

Проблема стихийных свалок, образованых на дворовых, придомовых и других 
городских территориях, может быть успешно решена путем внедрения системы сбора 
крупногабаритных и строительных отходов. Комплекс предусматривает установку, согласно 
утвержденных графиков, сменных контейнеров емкостью 8 - 24 м куб. для  их сбора 
специально оборудованными автомобилями с мультилифтами.  

С целью улучшения обслуживания клиентов, у которых ежедневно образуется 
значительный объем отходов, тары, упаковки гипер- и супермаркеты, рынки, бизнес и 
офисные центры, складские и логистический комплексы, предлагается установка на их 
территории специального технологического оборудования – мобильных  и стационарных 
пресс-компакторов разной емкости. 

Могут использоваться мобильные пресс-компакторы объемом 12-20 м куб. и 
стационарные прнесс-компакторы со съемными контейнерами объемом 20-35 м куб. с 
коэффициентом прессования 1:4/5. 

Комплекс №3: Сбор отработанных автопокрышек, масел, электрических и 
электронных приборов, опасных и прочих бытовых отходов 

Переработка  отработанных автопокрышек, резинотехнических изделий 
предпочтительна потому, большая их часть создана из синтетического каучука который 
получают из нефти - невозобновляемого природного ресурса. Замена складирования, 
захоронения и сжигания технологией утилизации имеет важное экономическое значение, так 
как способствует сохранению природных запасов ценного сырья, стимулирует развитие 
ресурсосберегающих, дешевых технологий, а также улучшает экологическую обстановку и 
исключает утрату больших земельных площадей под свалки резиновых отходов. 

Технологический процесс включает в себя три этапа: 
 предварительная резка шин на куски; 
 дробление кусков резины и отделение металлического и текстильного корда; 
 получение тонкодисперсного резинового порошка.  

Замена складирования, захоронения и сжигания технологией утилизации имеет 
важное экономическое значение, так как способствует сохранению природных запасов 
ценного сырья, стимулирует развитие ресурсосберегающих, дешевых технологий, а также 
улучшает экологическую обстановку и исключает утрату больших земельных площадей под 
свалки резиновых отходов. Технологический процесс включает в себя три этапа: 
предварительная резка шин на куски; дробление кусков резины и отделение металлического 
и текстильного корда; получение тонкодисперсного резинового порошка.  

Отходы смесей масло/вода, углеводороды/вода, эмульсии, отработанные 
нефтепродукты, не пригодные для использования по назначению (в том числе отработанные 
моторные, индустриальные масла и их смеси), собираются в специальные кубовые 
пластиковые или металлические емкости. Раздельный сбор и хранение обеспечивается 
благодаря небольшим объемам емкостей, в которых каждый вид отхода можно хранить 
отдельно за счет количества этих емкостей. Отходы смесей масло/вода, углеводороды/вода, 
эмульсии, отработанные нефтепродукты, не пригодные для использования по назначению (в 
том числе отработанные моторные, индустриальные масла и их смеси), собираются в 
специальные кубовые пластиковые или металлические емкости. Раздельный сбор и хранение 
обеспечивается благодаря небольшим объемам емкостей, в которых каждый вид отхода 
можно хранить отдельно за счет количества этих емкостей. 
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При помощи специального оборудования и соблюдении соответствующих мер 
безопасности лампы проходят процесс демеркуризации. Так называется процесс сбора ртути 
и её паров. Только после удаления паров ртути производится дальнейшая утилизация 
ртутных ламп. 

Неправильная утилизация оборудования и техники, то есть простой вынос их на 
свалку бытовых отходов, существенно загрязняет окружающую среду. Помимо цветных, 
черных и драгоценных металлов, оргтехника включает в свой состав и другие металлы и 
органические составляющие .Такие металлы, как свинец, сурьма, ртуть, кадмий, мышьяк, 
редкоземельные металлы, входящие в состав электронных компонентов , переходят под 
воздействием внешних условий в органические и растворимые соединения и становятся 
сильнейшими ядами. Все эти компоненты не являются опасными в процессе эксплуатации 
изделия. Однако ситуация коренным образом меняется, когда изделие попадает на свалку... 
Также ведут себя пластмассы (пластик различных видов, в том числе с бром и хлор 
добавками, материалы на основе поливинилхлорида, фенолформальдегида), преобразующие 
в процессе распада в сильнейшие яды типа диоксинов. Благодаря комплексной системе 
утилизации сводятся к минимуму неперерабатываемые отходы, а основные материалы 
(пластмассы, цветные и черные металлы) и ценные компоненты (драгоценные металлы и др.) 
возвращаются в производство. Этапы утилизации: предварительная сортировка; размол; 
сортировка; упаковка. 

Комплекс №4: Создание мусороперегрузочных комплексов в зоне реализации 
Проекта.  

Проект также может предусматривать строительство всех сооружений цикла 
переработки отходов. На смену свалкам приходят технологичные (санитарные) полигоны - 
комплексы по сортировке, переработке и захоронению отходов. Современные полигоны 
обеспечивают: максимальную безопасность хранения отходов; вовлечение отходов в 
хозяйственную деятельность; уменьшение площадей, необходимых для захоронения 
отходов; возможность последующей рекультивации земель. 

Комплекс №5: Создание мобильного мусороперерабатывающего комплекса на 
существующем полигоне 

Создание мобильного мусороперерабатывающего комплекса будет содействовать 
ускорению процесса внедрения технологи уменьшения количества отходов, которые 
подлежат захороненню на полигоне до 30% от общей массы, а также способствовать 
увеличению объемов вторичного сырья и альтернативного топлива, получаемых при 
сортировке и переработке отходов. 

Для его размещения не обходимо выделение земельного участка раз мером 150 х 
150/200 м с твердым покрытием для размещения технологического оборудования.  Данная 
технология разработана и запатентована нашей компранией и не имеет аналогов. 

Производительность  такого мобильного комплекса составляет от 15 до 45 тонн ТБО в 
час.  Он может перерабатывать как ТБО так и другие виды отходов – отработанные 
автошины, древесину, негабаритне и строительные отходы. 

Комплекс №6: Создание автотранспортного  комплекса по транспортировке 
альтернативного топлива, втор сырья, компоста и неутилизированного остатка из 
мусороперегрузочных и мусороперерабатывающего комплексов 

Для  транспортировки продуктов переработки отходов – альтернативного топлива, 
вторсырья, компоста, неутилизируемого остатка создается специализированное 
транспортное предприятие с набором специализированного автотранспорта.  

Комплекс №7: Рекультивация действующих полигонов с организацией добычи 
биогаза 

Эксплуатация действующих полигонов, построенных без защитного экрана,  
способствует накоплению в его теле значительных объемов  фильтрата, который 
просачиваясь сквозь почвенный покров, загрязняет окружающую среду в регионе.  
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Дальнейшая эксплуатация полигонов возможна лишь при р соблюдения техенологии 
складирования отходов – послойного складирования и пересыпания инертными фракциями.  

В процессе эксплуатации  полигона в его теле накопились  значительные объемы 
биогаза.  Для его добычи разрабатывается проект, предусматривающий прокладку системы 
трубопроводов для сбора биогаза. Собранный биогаз отводится к факелам, где сжигается или 
направляєтся на газогенераторную установку для получения тепла и электроенергии для 
собственных нужд.   

Комплекс №8: Оборудование регионального полигона  
Под размещение регионального полигона отведение земельного участка площадью 

15-25 га. Проектирование и строительство регионального полигона осуществляется в 
соответствии с нормативами строительства полигонов, предусматривающими создание 
дренажной системы, противофильтрационного экрана, системы сбора и отвода биогаза, а 
также инженерных коммуникаций и сооружений.  

Комплекс №9: Внедрение компьютерной системы диспетчеризации с 
использованием   GPS-навигации 

Внедрение програмно-аналитического комплекса моніторинга использования  
автотранспортного парка даст возможность  существенно улучить эффективность его 
использования по всем основным параметрам,  избежать нецелевого использования и 
оптимизировать транспортне маршруты, отслеживать движение автотранспорта в режиме 
реального времени.   

Следующий этап – внедрение системы диспетчеризации контейнерного парка – 
установление спеціального «чипа» на контейнерах. Бортовой компьютер, установленный на 
мусоровозе при выгрузке контейнера будет считыватьинформацию о собственнике отходов, 
времени выгрузки и массе отходов.  

Данный комплекс мероприятий будет способствовать повышению ответственности 
адмнистративно-управленческого и производственнного персонала, значительно сократить 
«холостые» пробеги автотранспорта, повысит эффективность оказания услуг клиентам.  

Комплекс №10: Проектирование и строительство мусороперерабатывающего 
комплекса  

Завершающим етапом Проекта является проектирование и строительство 
мусороперерабатывающего комплекса в соответствии с европейскими стандартами 
обращения с отходами.  

Для его размещения отводится земельный участок площадью  4,0-5,0 га, 
расположенный в промышленной зоне на расстоянии не менее  300-500 м от жилой 
настройки.  

Мусоросортировочный комплекс, где на первом этапе отбираются крупногабаритные 
фракции и стекло. Дальше из отходов на вибростоле отделяются органические отходы, а 
остаток поступает на сортировку.  

Отсортированное вторсырье – макулатура, полимеры, стеклобой, металлолом – 
пресуються в тюки для поставки на перерабатывающие предприятия, а остатки  
направляються на линию подготоки  альтернативного топлива, которое грузится в 
специальные контейнеры и отправляется на цементне и энергетические предприятия. Одна 
тонна такого топлива  калорийностью 3500- 5500 ккал/кг заменяет 300-500 м куб. 
природного газа.  

Органические фракции направляются на участок компостирования, где 
перерабатываются в компост, который после сепарирования направляєтся в качестве 
удобрения  зелених  зон. 

Инертные фракции, отобранные в процессе переработки, используются для подсыпки 
дорог и пересыпания отходов на полигоне.  

Практическая реализация Инвестиционного Проекта «Создание комплексной системы 
обращения с твердыми бытовыми и другими отходами  в городах и населенных пунктах 
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мощностью 100 тыс. тонн в год» позволит построить систему управления отходами и решить 
следующие проблемные вопросы:  

1. внедрить раздельный сбор отходов с использованием инновационных технологий и 
улучшить санитарное состояние населенных пунктов;  

2. оптимизировать систему логистики;  
3. построить  мусороперегрузочные и мусоросортировочные комплексы;  
4. уменьшить на 50-30% массу  отходов, подлежащих захоронению на полигоне, что 

даст возможность продлить срок его эксплуатации в 5-7 раз; 
5. получить значительные объемы вторсырья из отходов для нужд промышленных 

предприятий;  
6. получить значительные объемы альтернативного топлива для замещения 

традиционных  энергоносителей при производстве цемента, тепла и электроэнергии. 
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The problem statement. Economic development of regions depends on a size and 
efficiency of the use of investment potential. The development of the market environment, dynamic 
and turbulent nature of its operation require fundamental changes of the organizational forms of 
social economy and changes in management analysis of innovation and investment activity of 
domestic enterprises. High level economic development, according to experience of industrially 
developed countries, is ensured by the number of conditions. Principal conditions of economic 
development are accumulated research and technology, industrial, investment potential, institutional 
impact on technological progress and state support of innovative transformations Economic 
deformations prove expediency for activating and increasing of  innovation investment processes 
efficiency in the industry and minimization of impact of factors slowing them down. Considerable 
impact on innovation investment activity, market dominance, competiveness in the industry has 
capacity of innovation potential. Under these conditions, the study of theoretical principles and 
practical measures concerning the development of domestic production by means of 
implementation of its innovative potential assumes significance [1, page 18]. 

Central issues for evaluation of innovation activity consist in defining impact of new 
technologies on the economic development of countries. Nowadays, development of economic 
investment sectors for innovation integrations at regional level is of great importance provided that 
it is required for proper use of regional enterprises potential and perspectives of its innovation-
driven growth by regions.    

Entrepreneurial activity is a basis for economic and social development of country, poverty 
alleviation, and high living standards of citizens. Thus, in each country the problems concerning 
creation of proper conditions for business liable to state, socially orientated, aiming at resolving 
current and long-term tasks are always of top priority. In post-crisis era such problems extremely 
intensified. The methods for avoiding crisis developments in economics are foremost aimed at 
establishment of favorable conditions for entrepreneurship as a driving force for gradual progressive 
country development.  On the other hand, requirements for entrepreneurial activity are enhancing. 
Entrepreneurs have to pursue business interests as well as participate in resolving nation-wide and 
regional problems   [2, page 22; 3, page 6]. 

The latest researches and publications analysis. Research of innovation potential 
production, its structure and methods for evaluation, innovation investment into enterprises 
development was conducted  in the studies by foreign and domestic scientists: О. Amosha, V. 
Аndriychuk, V. Ambrosova, І. Balabanovaа, S. Volodina, P. Haydutskiy, V. Heydzya, О. Hudz, О. 
Datsiia,   М. Zubtsia, M. Kysil, О. Krysalny, М. Kropivka, L. Kolosova, P. Makarenko, М. Malika, 
L. Martiusheva, V. Mesel-Veseliaka, V. Onegin, G. Pidlisetsky, M. Portera, І. Prygozhyna, P. 
Sabluka, V. Seminozhenko, V. Sytnyka, R. Solou, P. Stetsiuk, K. Freeman, J. Shumpeter,            V. 
Yurchyshyna, Y. Yakovets’ and others. Authors unanimously state that innovations integration 
stimulates qualitative reformations in the manufaturing that in turn represent stimulus for further 
changes in attainment of excellence. Analysis of the recent scientific materials indicates the results 
of comprehensive research on the development and implementation of the elements of innovation 
and investment mechanism, improvement of the investment climate, some economic and statistic 
calculations. 

Thus, strategic planning, innovations development management, elaboration of economic 
and financial mechanisms are examined in details. It should be noted that much attention is paid to 
problems of innovation investment management processes on the level of country economics and 



 236

particular industries. However, some problems remain  non-resolved, ill founded. Study of these 
problems has to be expanded and improved.  International practices accumulated great deal of 
methods and techniques for innovation investment analysis, but their employment under domestic 
conditions is problematic taking into consideration that they should further improved. In opinion of 
the author, it should be paid more attention to study dedicated to innovation activity development 
tendencies and formation of management mechanisms on the level of specific enterprises 
considering peculiarities of elaboration of system of analytic indicators for integrated management 
analysis of enterprises innovation activity. Enterprises innovation activity is to be conducive to 
formation of evaluation of industry potential development in Odessa region as a whole.   

Problem Formulation. The objective of research consists in defining programmatic and 
methodological basic concepts for analysis of innovation activity, systematization of analytic 
indicators of industrial enterprises innovation activity in Odessa region, justification of stages in the 
process of investment portfolio management, conduction of complex economic and statistical 
research of enterprises innovation investment activity, showing up perspectives of region 
development.  

Statement of Basic Study Data. Author agrees with the viewpoint of such Russian scholars 
as N. Іlusheva and S.Krylova. It should be placed priority on indicators of scientific and technical 
level, competitiveness, quality, complexity and commercial attraction of innovations among diverse 
indicators of innovation activity [4, page 121]. It seems also appropriate to consider indicators 
sorting them into homogeneous groups (based on the local integrated management analysis), and  
differentiate analytic indicators by three stages of innovation activity comprising innovation process 
in its entirety: creation of innovations, innovations adaptation and stage of innovation activity 
results achievement. In the Table 1 we offer systematization of analytic indicators for integrated 
management analysis of enterprise innovation activity.   

Table 1 
Systematization of integrated management analysis indicators for enterprise innovation 

activity    
Groups of Analytical Indicators General Description of Indicators Groups  

1. Indicators of Innovation Analysis: 
- progressiveness of innovations; 
- research and technology level of innovations; 
- innovation activity; 
- commercial attractiveness; 
- stimulation of innovation activity 

Indicators characterize scientific and technical level of 
innovations created. Reflect mostly scientific and 
technical level of innovation activity, commercial 
attractiveness and stimulation in the field of innovation 
activity.  

2. Indicators of Competitive Analysis: 
- competitiveness; 
- intensity of innovations creation; 
- abundance of innovations process; 
- technological dependence; 
- legal innovation security; 
- duration of creation; 
- indicators of  multidimensional statistics in strategic 
competitive analysis  

Indicators characterize only enterprises relationship with 
their potential competitors as well as corrections of 
emerging innovation strategy. In other words, they 
characterize competitive opportunities for using 
innovation-oriented strategy of innovation activity 
development at the enterprise;  measure of security 
reliability and safety of enterprises commercial  interests 
etc.  

3. Indicators of Marketing Analysis  
- complexity of products-innovations design; 
- necessity of technologies adaptation; 
- universality of exploitation 

Indicators characterize market and distribution of original 
innovation processes elaborated by particular enterprises 
operating within respective branch of industry.  

4. Indicators of investment analysis: 
- indicators of innovation investment projects efficiency; 
- indicators of budgeting  

Indicators characterize efficiency of  capital investment; 
technology of financial planning oriented toward 
elaboration of optimal project solutions and control of 
investment financial goals achievement    

5. Indicators of Financial Analysis: 
- analysis of asset allocation and  utilization; 
- analysis of money flow; 
- analysis of funding sources; 

Indicators characterize  property condition of enterprise, 
funding sources, liquidity and  paying capacity, cash flow, 
financial stability, business and market activity,  
profitability, make integral assessment of  
creditworthiness 
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Management of enterprise innovation activity includes basic management functions – 
planning, organization, motivation, control. However, basic management process consists in 
organization of innovation activity over a distance and through time requiring formation of efficient 
organization mechanism that is determination of interrelation ways and means for managerial 
personnel of enterprise in the process of innovations management. Summing up conceptual 
foundations of many great scholars and professionals, we would like to present complex of the most 
important programmatic and methodological issues related to integrated management analysis of 
innovation activity, please see Figure 1.   

 
Figure 1. Programmatic and Methodological Issues of Integrated Analysis  

of Innovation Activity 
To emphasize, programmatic and methodological issues of integrated analysis should be 

regarded in the following sequence: identification of the object and subject → determination of 
goals and principles of analysis   → elaboration of indicators system → selection of information 
sources → selection of analysis methods → determination of ways of results use. Possibilities for 
efficient control and management depend on how management entity represents object in details. 
Degree of detail is determined by capacity of available initial information and how methods of its 
analysis are developed [5, page 64].  

Organization of innovation activity strategic management on the basis of well-balanced 
indicators system (WIS) and results of applied strategic analysis consist in formation of innovative 
component of WIS and analysis of indicators constituting it. Formation of innovative component of 
WIS by analogy with elaboration of well-balanced system of indicators as whole includes the 
following stages:  

1. Determination of strategic goals for innovation process  
2. Formation (construction) of strategic chart of innovation process  
3. Selection of indicators of innovation process  
4. Determination of target values of innovation process indicators  
5. Elaboration of strategic innovation measures.   
Let us consider the second stage in more details. The objectives of strategic innovation 

process are not independent and separate parts; on the contrary, they are intimately related and have 
impact on each other. Identification and documentation of cause-effect relations between certain 
strategic innovation goals is a principal element of innovation component of well-balanced 
indicators system. Cause-effect relations, when established, show dependence between certain 
strategic innovation goals. In the course of such work, intuitive ideas of managers with regard to 
innovations, namely, their intuitive ideas about cause-effect relations between certain strategic goals 
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of innovation process transform into explicit representations Hence, these representations are 
included (documented) on the strategic maps of innovation process. 

Strategic map of innovation process is a graphic document containing information about 
cause-effect relations between certain strategic goals of organization innovation process. It took a 
form of flow graph where strategic goals of innovation process are represented as separate blocks 
and cause-effect relations between them are represented as arrows. Strategic map of innovation 
process is a component part of strategic maps including information about internal business process 
and general strategic map accordingly [4, page 181]. 

In exemplification of such strategic map, please find below the strategic map of innovation 
process showing interrelations between strategic goals formulated previously being cross functional 
for all types of organizations (Figure 2). 

 
Figure 2.  Strategic Map of Innovation Process 

Significance of Development of Strategic Maps showing Innovation Process for Formation 
of Innovation Component of WIS consists in the following their characteristics: 

 demonstrate interrelations and dependence between certain strategic goals of innovation 
process organization; 

 clarify mutual effects emerging after achieving strategic goals of innovation process; 
 form comprehension of dependence and significance of certain strategic goals of innovation 

process at managerial personnel; 
 contribute to the uniform understanding of organization innovation strategy; 
 clarify the meaning of innovation process management indicators; 
 contribute to better understanding and communication of innovation process strategic goals; 
 contribute to establishment of closer cooperation among managers of diverse structural 

subdivisions within organizations engaged in innovations implementations; 
 create model clarifying ways of innovation success achievement in operation of company. 
 Further, it seems appropriate to consider theoretical aspects concerning selection of 

innovation process indicators. 
Completion of strategic map development for innovation process makes it possible to 

proceed to selecting indicators of well balanced system innovation component. Innovation process 
indicators are required for exact and unambiguous expression of strategic goals content as well as 
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determination of its achievement extent. By measuring innovation process strategic goals, 
development of managed object toward proposed innovation tendency is ensured. With the purpose 
to ensure unambiguous understanding of selected strategic goals achievement it is advisable to use 
no more than two indicators in what concerns innovation process strategic goals. (in certain cases – 
no more than three indicators, and in exceptional circumstances – no more than four indicators). 

After giving consideration to great deal of previous innovation process indicators, it seems 
evident that indicators have to be included in the innovation component of WIS. For theses 
innovation process indicators and others to be used within innovation management system, it has to 
be elaborated their detailed description (definition, formulas, parameters). Indicators available 
should be verified for their applicability (for instance, data sources, value measurement frequency, 
planned values existence etc.)  

Regarding non-available innovation process indicators, calculation procedure to be used for 
determining their values should be worked-out in advance.    

Having considered theoretical aspects in selecting innovation process indicators, it is also 
reasonable to give consideration to the issues related to investment portfolio management. 
Formation of investment portfolio is based on the particular principles including the following: 
 supporting in investment strategy implementation; 
 assuring compliance of capacity and structure of portfolio with the capacity and structure of 

sources forming it; 
 optimizing correlation between profitability and risk; 
 optimizing correlation between profitability and liquidity; 
 ensuring portfolio control [6, page 309].   

Process on formation of investment portfolio and its management consists of the following 
stages systematized in the Table 2 below. 

Table 2 
Systematization of Stages Foreseen in the Process of Investment Portfolio Management  

 

Stage Description of Stage 

1. Determination of 
Investor Goals 

Investment strategy is formulated. Local objectives of investment activity: achievement of 
certain level of operating profitability, capital augmentation, minimization of investment 
risks, provision of requisite liquidity. Contradiction of presented goals is resolved with the 
help of their ranking in compliance with investment strategy.  

2. Conduction of Security 
Papers Analysis 

There are two principal professional approaches to selection of security papers:  
1) Fundamental analysis. Fundamental analysis is based on the study of general economic 
situation, state of economic sectors, standing of certain companies with their securities 
circulating on the market; 
2) Technical Analysis is concerned with study of price movements and financial 
instruments. 

3. Portfolio Formation  
Security papers are selected for their further inclusion in portfolio, investor adhering to 
hierarchical structure of goals  
and principles of portfolio formation considered above. 

4. Portfolio Monitoring 

For portfolio being well-balanced, it has to be reviewed (monitored). It should be 
undertaken also for its composition not to contradict with general economic situation 
constantly changing, economic sectors standing and investment grades of certain 
investees. 

5. Evaluation of factual 
efficiency, comparison 
with target figure  

Achieved profit values and risk values are determined. Possible departures from target 
values and ways of its solutions are developed.  

 

Several models have been used to identify whether a stock is mispriced. Stocks that 
idervalued should be purchased; stocks that are overpriced should be shorted  - assuming that the 
manager is given authority by the client to short stocks. These models fall into two general 
categories: dividend discount models and factor- resed models. This chapter discusses dividend 
discount models.  

THE BASIC DIVIDEND DISCOUNT MODELS 
The basis for the dividend discount model (DDM) is simply the application of rresent 

value analysis, which asserts that the fair price of an asset is the present ilue of the expected cash 
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flows. In the case of common stock, the cash flows are ise expected dividend payouts and the 
expected sale price of the stock at some fume date. The sale price is also called the terminal price. 

The dividend discount model can be expressed mathematically as follows: 
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where: 
P = the fair value or theoretical value of the common stock;  
Dt = the expected dividend for year t; 
Pn = the expected sale price (or terminal price) in the horizon year N; 
N = the number of years in the horizon; 
rt = the appropriate discount or capitalization rate for year t. 

СONSTANT GROWTH MODEL 
If future dividends are assumed to grow at an assumed rate (g) and a single discount rate is 

used, then the dividend discount model given by Equation (1) 
becomes: 
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and it can be shown that if N is assumed to approach infinity, Equation (2) is equal to: 

)1(
1

g
P D


         (3) 

Equation (3) is called the constant growth model, or the Gordon-Shapiro 
model. An equivalent formulation for the constant growth model is: 

gr

g
P D





)1(

0          (4) 

where D0 is the current dividend and, therefore, D1 is equal to D0 (1 + g). 
THREE-PHASE DDM 

While we have used the constant-growth DDM in our illustrations, the assumption of  
constant growth is unrealistic and can even be misleading. The version of the DDM most commonly 
used by practitioners is the three-phase DDM. This model issumes that all companies go through 
three phases, analogous to the concept of fie product life cycle. In the growth phase, a company 
experiences rapid earnings rrowth as it produces new products and expands market share. In the 
transition phase, the company's earnings begin to mature and decelerate to the rate of growth of the 
economy as a whole. At this point, the company is in the maturity phase, in which earnings continue 
to grow at the rate of the general economy. Figure 3 depicts this pattern. 

Different companies are assumed to be at different phases in the three-phase model. An 
emerging growth company would have a longer growth phase than a more mature company. Some 
companies are considered to have higher initial growth rates and, hence, longer growth and 
transition phases. Other companies may be considered to have lower current growth rates and, 
hence, shorter growth and transition phases. 

In the typical investment organization, analysts supply the projected earnings, dividends, 
growth rates for earnings.  The growth rate at maturity for the entire economy is applied to all 
companies. As a generalization, approximately 25% of the expected return from a company 
(projected by the DDM) comes from the growth phase, 25% from the transition phase, and 50% 
from the maturity phase. However, a company with high growth and low dividend payouts shifts 
the relative contribution toward the maturity phase, while a company with low growth and a high 
payout shifts the relative contribution toward the growth and transition phases. 

A three-phase model is used by Salomon Brothers Inc. This organization is a broker/dealer 
that provides research to clients. The three-phase model that it developed is called the E-MODEL 
(E for earnings) [7, p.265-270]. 
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Figure 3. The generalized three-phase dividend discount model 

 

Practical aspects of this work are concerned with study of innovation investment sector of 
enterprises in Odessa region. In this regard, statistical data concerning innovation potential and 
enterprise activity on the market are examined below.  

In 2013 more than 69 industrial enterprises were engaged in innovation activity comparing 
with 83 enterprises in 2012. Its part in the general number of industrial enterprises has constituted 
17,6%. Products technologically new and substantially improved as well as processes were 
elaborated and  introduced by food industry enterprises (30,4% of enterprises engaged in innovation 
activity), in particular, bread producers and  bakery products manufacturers as well as beverages 
producers (each producer constituting 8,7%), processing and preserving of fruit and vegetables 
(2,9%); machine builders (26,1%), especially manufacturers of machines and equipment as well as 
manufacturers of electric and electronic equipment  (each manufacturer  constituting 10,1%), 
manufacturers of vehicles and respective equipment  (5,8%); chemical and petrochemical industry 
(17,4%), mostly chemical industry enterprises, and manufacturers of rubber goods and plastics 
articles (each enterprises constituting 8,7%); enterprises of consumer goods industry (5,8%); 
cellulose and paper enterprises, iron and steel enterprises, energy producers,  gas enterprises,  and 
water manufacturers (each manufacturer constituting 4,3%); manufacturers of other nonmetallic 
mineral products (2,9%). The largest investments into innovation industry were made by enterprises 
of chemical and petrochemical industry (54,9% of expenses on innovations were made by this type 
of enterprises), enterprises on production and distribution of electric energy, gas, water (23,1%), 
machinery manufacturing enterprises (11,0%), food industry enterprises, beverages and tobacco 
manufacturers (6,1%). 

From total number of industrial enterprise engaged in innovation activity, 44 enterprises 
(63,8%) directly introduced innovation in manufacturing   including 23 enterprises adopting new 
types of products and 18 enterprises adopting new technological processes. 

In 2013 innovatively active enterprises adopted 87 types of innovative products including 9 
new types of equipment. Machinery manufacturing enterprises adopted 33  new types of products 
(including 14 types of products – by manufacturers of electric and electronic equipment, 13  types 
of products – by manufacturers of machines and equipment, 6 types of products – by manufacturers 
of transport means and equipment), 26 types of products   – by food industry enterprises (including 
per 9 types of products - by producers of milk, cheese manufacturers, bread & bakery products 
manufacturers, 3 types of products  – by producers of tea and coffee, per 2 types of products – by 
enterprises on preserving vegetables and fruit and production of cacao, chocolate and sugary 
confectioneries, 21 types of products were adopted  by enterprises of chemical and petrochemical 
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industry (including enterprises operating in the field of rubber goods  and plastics articles 
production – 17 types of products were adopted by these enterprises), and 4 types of products were 
adopted by manufacturers of soap and household chemicals). 

During 2012, 24 new technological processes were introduced, 83,3% of them were low-
waste technologies and resource saving technologies. Within machinery manufacturing industry, 14 
new processes were introduced, 4 new processes were introduced within chemical and 
petrochemical industry and in the field of manufacturing and distribution of electric energy, gas and 
water.   

35 enterprises sold innovative products in 2013. Revenue earned as a result of selling 
innovation products being novelty for consumer’s market and novelty for enterprises  has amounted 
916,8 mln UAH. that was 3,6% of total volume of sold industrial products (73,3% of this amount 
accrued to enterprises in Odessa region). The most considerable volumes of sold innovation 
products were attained by machinery manufacturing enterprises (43,4%), chemical and 
petrochemical industry  (42,3%), food industry enterprises, producers of tea and coffee (14,3%).  

Out of Ukrainian borders, enterprises of region sold innovation products amounting 201,2 
mln UAH. (21,9% of total volume of sold innovation products), including products sold in the 
countries of CIS– 85,0 mln. UAH (42,3% of volume of sold innovation products outside Ukraine) 
[8, page 4-5].  

In Figure 4 we would like to provide structural diagram showing allocation of Odessa 
enterprises in terms of their quantity engaged in innovation activity in 2013 under the main types of 
industrial activity. 

Financing of innovation projects remain issue of current concern. In Table 3, indicators on 
investment funding allocations in 2013 are presented under the basic types of industrial activity [8, 
page 23]. The vast majority of the innovation projects are financed at the expense of internal funds - 
97,0%, at the expense of municipal funds - 1,7%, credits – 1,3%. 

 
Figure 4. Allocation of Odessa Enterprises Engaged in Innovation Activity under the Main 

Types of Industrial Activity in Terms of Their Quantity in 2013  
(as percentage of total quantity of innovatively active enterprises) 

State (budgetary) financing of investment projects is associated with state investment into 
principal objects of social and economic development. Capital investments financing from budget 
under market conditions has its unique features. State intervenes into the process of financial and 
credit security of state enterprises capital investments.  
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Table 3  
 Allocation of Funds for Innovations under the Basic Types of Industrial Activity 

 in 2013  (UAH thousand) 
Under Financing Sources 

Indicator 
Total Amount 
of Expenses on 

Innovations  
internal 
funds 

Municipal Funds Credits 

Industry 
  selected types of activities: 

91028,7 
(100%) 

88310,1 
(97,0%) 

1504,9 
(1,7%) 

1213,7 
(1,3%) 

production of food, beverages and 
tobacco  

5508,6 5470,2 – 38,4 

consumers’ goods industry  1828,4 1828,4 – – 
chemical and petrochemical industry 49940,0 49940,0 –  
chemical industry 46191,4 46191,4 – – 
production of rubber and plastic 
products  

3748,6 3748,6 –  

production of other non-metal mineral 
products  

462,8 462,8 – – 

metallurgical production and 
production of ready-made metal 
products  

1305,4 1305,4 – – 

machinery manufacturing, repair and 
installation of  

9997,0 8821,7 – 1175,3 

manufacturing of machines and 
equipments  

1745,3 1745,3 – – 

manufacturing of vehicles and 
equipment   

5559,8 5559,8 – – 

 

Inclusions of statistical series 2000-2013 concerning innovation activity of regional 
industrial enterprises under areas of introduced innovations are deemed appropriate as a next stage 
of conducted research (Table 4). In 2013 by contrast to  2000 number of enterprises increased by  
50 units or increased by 3,6 times, on the average annual absolute increase constitutes  4 units. 
Upward trend is observed. 

Table 4 
Innovation Activity of Industrial Enterprises in the Areas of Introduced Innovations  

in 2000-2013 

Total 
Percentage of Total Quantity of Industrial 

Enterprises Indicator 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Number of enterprises 
engaged in innovation activity 

19 49 62 79 83 69 4,8 12,9 15,7 20,6 22,3 17,6 

Funds  were allocated under the 
following areas of innovation 
activity : 

            

- research and developments 3 16 6 11 11 9 0,8 4,2 1,5 2,8 3,0 2,3 
- internal  research works  х х 5 9 7 6 х х 1,3 2,3 1,9 1,5 
- external research works х х 1 2 4 3 х х 0,2 0,5 1,1 0,8 
- acquiring of external 
knowledge – 6 2 2 4 1 – 1,6 0,5 0,5 1,1 0,3 

- purchase of machines, 
equipment and software  

5 25 41 59 58 50 1,3 6,6 10,4 15,4 15,6 12,8 

- industrial engineering, other 
types of preparing production 
output of new products, 
introduction of new methods of 
their production  

1 11 х х х х 0,3 2,9 х х х х 

- others (considering expenses 
on marketing and 
advertisement)  

5 16 11 15 23 12 1,3 4,2 2,8 3,9 6,2 3,0 
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Further, on Figure 5 we would like to demonstrate innovation activity of industrial 
enterprises in Odessa region in 2005-2013. For instance, in 2013 only 17,6% of total number of 
examined enterprises were engaged in innovation activity. In 2012, proportion of innovatively 
active enterprises constituted 22,3%, that exceeded indicator of previous year by 4,7 %. 

 
Figure 5. innovatively active industrial enterprises of Odessa region in 2005-2013. (units) 

 

It should be noted that innovative products of enterprises are sold outside Ukraine. The most 
attractive machinery manufacturing industry – 92,9%; production of food, beverages and tobacco – 
4,4%; other industries – 2,7% (Figure 6). 

 
Figure 6.  Structure of Sold Innovative Products outside Ukraine under Types of Economic 

Activity in 2013  (%) 
Total amount of expenses on technological innovations include operating costs and capital 

investments on: conduction of research and developments, purchase of new technologies, industrial 
engineering, industrial engineering, other types of preparing production output of new products, 
introduction of new methods of their production; purchase of machines, equipment and software, 
other basic assets related to introduction of innovations, marketing, advertisement and other 
expenses. In the Table 5 it is provided information about number of industrial enterprises in Odessa 
region having implemented innovations during 2011-2013. 

It is important to remind that investment climate of state is a set of politic, law, economic 
and social conditions ensuring and contributing to investment activity of domestic and foreign 
investors. Thus, investment climate of Ukraine is often evaluated as unfavorable by many experts, 
even though Government decreed innovation-investment model of development.  However, it 
should be emphasized that amount of investment considerably increased during the last years up to 
2012 according to data provided by State Committee of Statistics. During the last two years, there is 
a tendency to recession conditioned by the world economic crisis. 
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Consideration should also be given to investment relations of enterprises in Odessa region 
with the countries of the world. Let us briefly define categorical system.  

Table 5 
Number of Industrial Enterprises Having Implemented Innovations in Odessa Region during 

2011-2013 
2011  2012  2013  

Enterprises 
Total Proportion, % Total Proportion,% Total Proportion,% 

Total: 41 100,0 51 100,0 49 100,0 
 - introduced new technological 
processes 

17 46,3 23 45,1 23 46,9 

- mastered production of new products 22 53,7 28 54,9 26 54,1 
sold innovation products 33 х 39 х 41 х 

   

Further, investment activity of enterprises in Odessa region will be considered.  
 

 Direct Investment is a category of international investment activity showing aspiration of 
institutional unit being resident of some country to hold control or have substantial impact on 
enterprise performance, this enterprise being resident of another country.    

Investment shall be considered direct investment if the capital/ proprietary rights of non-
resident constitute no more than 10 % of statutory capital cost of enterprise-resident, (or) non-
resident has no less than 10% of voices in management of enterprise-resident. Direct investments 
are also investments gained owing to conclusion of concessionary agreements and joint investment 
activity agreements, obligations/claims on the credits and loans, trade credits and other obligations/ 
claims of enterprises-residents to direct investor(s). 

Direct investment is a component of pay balance and international investment position of 
country. Development of pay balance and definition of international investment position is within 
cognizance of National Bank of Ukraine. 

Resident is a legal entity and economic entity of Ukraine.  Residents do not have status of 
legal entity (branch office, representational office, etc.), established and implementing their activity 
in compliance with legislation of Ukraine. These organizations are located on the territory of 
Ukraine.  

Non-resident is a legal entity and economic entity that are not ranked as legal entities 
(branch office, representational office, etc.) established and implementing their activity in 
compliance with legislation of another country.  These organizations are located on the territory of 
Ukraine.  

Re-investment is a business activity including implementation of capital and financial 
investments at the expense of revenue (profit), gained owing to investment operations  [9, page 
365].   

The Table 6 presents data on dynamics of direct investment amount in Odessa during 2001-
2014. Generally speaking, amount of direct investments is constantly increasing over the years. 
However, when comparing with each previous year, there is a negative trend. Rate of increase in 
early 2014 constituted only 2,6% versus this rate in 2006, that was 195,2%. As a reminder, 
financing of innovation activity was effected mostly at the expense of enterprises (see Table 3).  

Table 6 
Direct Investment in Odessa Region as per Countries in 2001-2014 

Year Investment Amount in  the beginning of the year US thousand Chain Rate of Increase, % 
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 

Analytical alignments of dynamics lines (direct investment amount) with the use trend 
extrapolation method are represented by a diagram (Figure 7). 
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Figure 7. Dynamics of Direct Investment Amount (stock capital) in Odessa Region  

in 2009-2014 
Next, let’s give consideration to capital investments of enterprises located in Odessa region. 

Capital investments in amount of 11872,2 mln UAH were provided as financing  by enterprises and 
organizations from all sources  aimed at development of regional economics in 2013. They 
amounted less that these investments 2012 by 19,4%.  

The most considerable funds (capital investments) (99,3% of the total amount) were 
invested into physical assets. It was invested 0,7% of total capital investments amount into physical 
assets. 

Expenditures on purchase of existing buildings and facilities constituted  1,6%, of new 
houses and facilities, unfinished buildings – 36,0%, purchase of land fully owned – 0,2%. For 
improving objects conditions (complete overhaul) it was made 5,5% of all investments.  

Dynamics of Capital Investments Amount in Odessa Region in 2010-2013  
 

Spent  (used) capital investments 

Years presented in current 
prices, mln UAH 

as % of 
previous 

year 
2010 9723,8 ... 

2011 9347,3 81,8 

2012 14631,2 153,8 

2013 11872,2 80,6  
 

Last year proportion of investments amount of enterprises in Odessa region in the national 
scope constituted 4,4%. Under this indicator, Odessa region ranked sixth place among regions of 
Ukraine (after Kyiv, Donetsk, Dnipropetrivsk, Kyiv region, AR Crimea), and under rates of growth 
it ranked 22nd place. Capital investments on average in amount of 4978,3 UAH were made in 2013 
as per each inhabitant of Odessa that is lower than mean value in Ukraine and in other regions. 
Under this indicator Odessa region ranked ninth place [10, page 4]. 

Major sources of financing were own investment resources of enterprises and organizations 
at the expense of which capital investments were made in amount of 5243,8 mln. UAH. In 
comparison with 2012 proportion of these funds around the region in total increased by 5,8 percent 
points. Totally, it was spent around 20,7% of own funds through amortization charges (1083,7 mln 
UAH.). 

It was financed 372,6 mln UAH or 3,1 % of total investment amount (in 2012-2,9%) for 
regional development. In 2013 1025,0 mln UAH (or 8,6 % of capital investments) were spent for 
construction of own apartments and detached house. 
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Conclusion. To sum up, new technologies and processes have to ensure increase of 
productivity of labour and improvement of products quality, reduction in expenditures on their 
production, complex use of primary products, materials, fuel, energy, etc. Conducted economic and 
statistic analysis of enterprises innovation activity in Odessa region shows that number of industrial 
enterprises implementing innovations and volume of sales within period 2011-2013 are marked by 
positive development.  

Increase of investment attractiveness of domestic enterprises is one of the most important 
priorities of investment politics that in turn has impact on the level of investment market 
development as a whole and some economic sectors, in particular.. Investment politics is of great 
importance for development of society inasmuch as nowadays, it tends not only to ensure its 
financial stability today but also seeks it remaining stable further. The data abovementioned prove 
that the year 2013 is characterized by inconsiderable decrease of spent investment amounts that is 
conditioned by impact of financial economic crisis.  Proportion of capital investments totally in 
Odessa region remains stable. Priority types of economic activity for investments remain transport 
and communications activity, real estate business, industrial production, invested with a half of total 
investment amount of the region. Analysis of construction work scope demonstrated that though in 
2013 it was noted increase of construction work scope the problem of customers’ funds absence and 
high percentage rates of credits remains essential problem. More than half of total investment 
amount in the region are made into the activities mentioned above. Thus, conducted research 
provides with opportunity of making integrated managerial analysis of innovation-investment 
activity, determination of innovation and investment potential of domestic industrial enterprises. 

 

References: 
1. Investments/ Practical Training and Experience// Academic & Research Journal no.19, October 2013  
2. Investments/ practical training and experience// Academic & Research Journal no.16, August 2013  
3. Investments/ practical training and experience// Academic & Research Journal no.16, September 2013  
4. N.Ilysheva, S.Krylova Accounting, Analysis and Strategic Management of Innovation Activity– Moscow: 

Finances & Statistics, 2014. – 216 pages.  
5. P.Mykytik, B.Seniv. Innovation Activity: Study Guide – Kyiv: Centre of Educational Literature, 2009. – 392 

pages. 
6. M.Nikolayiv. Investment Activity: Study Guide / M.Nikolaev. – Moscow: Finances & Statistics, INFRA – 

Moscow, 2014. – 336 pages. 
7. Frank J. Fabozzi,  CFA. Investment management / Frank J.Fabozzi. – 2nd ed. – USA, New Jersey 07458, 

1998. - 837 pages. 
8. Innovation Activity of Industrial Enterprises in Odessa Region in 2013. / Statistical Bulletin of General 

Department of Statistics in Odessa Region. Responsible for edition: T.Eriomenko - 2014  – 27 pages. 
9. O.Sukharev. Synergetics of Investments: Study Guide / O.Sukharev, S.Shmaniov, A.Kuryanov; under the 

editorship of O.Sukharev, professor. – Moscow: Finances & Statistics, INFRA – Moscow,  2011. – 368 pages. 
10. Investment and Building Activity in Odessa Region in 2013 / Statistical Bulletin of General Department of 

Statistics in Odessa Region. Responsible for edition: S.Prisukha - 2014 – 19 pages. 
 

4.4. ВПЛИВ НОВАЦІЙ В СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ЗАРПЛАТНИХ 
ПОДАТКІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ′ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Панасейко І.М. 
кандидат економічних наук, доцент, 

Панасейко С.М. 
кандидат економічних наук, доцент, 

Губа М.О. 
кандидат економічних наук, 

Університет митної справи та фінансів 
 

Ефективність податкової системи та системи загальнообов′язкового державного 
соціального страхування є суттєвим чинником забезпечення фінансової достатності 
бюджетів та державних соціальних позабюджетних фондів, регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання, гарантування достатнього рівня добробуту, соціальної стабільності та 
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захищеності громадян. Тому проблеми реформування механізму нарахування і сплати 
податків та соціальних внесків постійно знаходяться в центрі уваги законодавчих і 
виконавчих органів влади, Асоціації платників податків, асоціацій підприємців, вчених, 
фінансових аналітиків, представників великого та малого бізнесу,  

Реальним втіленням вдосконалень в сфері оподаткування оплати праці в Україні стали 
численні зміни до законодавчих та нормативних документів, що регламентують механізм 
оподаткування податком з доходів фізичних осіб, справляння єдиного соціального внеску. 
Наявність зони військового конфлікту на території України викликала впровадження 
військового збору.  

Сучасна підсистема оподаткування заробітної плати в Україні представлена податком 
на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиним внеском на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування (ЄСВ), та військовим збором. Не дивлячись на те, що всі зазначені 
обов′язкові платежі відносяться до різних видів: «податок», «внесок», «збір» та мають 
суттєві особливості механізмів стягнення, напрямів використання коштів та 
регламентуються різними законодавчими актами, за впливом на діяльність платників вони є 
податковими платежами [1, 2].  

Усвідомлення необхідності комплексного підходу до проблем оподаткування 
заробітної плати і складного впливу вищезазначених платежів на економічні процеси та всіх 
учасників відносин у сфері господарювання підтверджується поширенням серед урядовців, 
науковців та практиків терміну «зарплатні податки», який об′єднує всі обов′язкові платежі, 
що утримуються та нараховуються на заробітну плату [3]. 

Вплив зарплатних податків на доходи учасників господарських відносин в певних 
випадках є очевидним: зменшення реальних доходів фізичної особи внаслідок здійснення 
утримань з заробітної плати; коригування фонду оплати праці роботодавцем з урахуванням 
необхідності здійснення утримань з заробітної плати найманого працівника; сплата 
фінансових санкцій за порушення законодавства платником, відповідальними за 
правильність обчислення та своєчасність сплати зарплатних податків.  

Складнішими є ситуації, коли зарплатні податки на економічні процеси впливають 
опосередковано, наприклад, нарахування на фонд оплати праці збільшують собівартість та 
впливають на фінансові результати діяльності підприємств; значні утримання з заробітної 
плати знижують платоспроможний попит, внаслідок чого виникають труднощі при реалізації 
продукції, погіршуються результати діяльності господарюючих суб′єктів; надмірне та 
складне оподаткування, нестабільність законодавства створюють підґрунтя для застосування 
тіньових схем. В цьому разі як для держави, так і для суб′єктів підприємництва важливим є 
не тільки розуміння механізмів впливу, але й визначення його в грошовому виразі, що є 
доволі складним завданням. 

Підсистема зарплатних податків в Україні пройшла складний еволюційний шлях. 
Стосовно податку на доходи фізичних осіб, зазначимо, в основі ідеології прибуткового 
оподаткування фізичних осіб, лежать уявлення про «справедливе оподаткування» та необхідний 
рівень фіскальної достатності надходжень від даного податку. Прогресивне прибуткове 
оподаткування громадян, що існувало в Україні протягом 1992 до 2003 років, начебто відповідало 
принципам соціальної справедливості, але призвело до зменшення фіскального ефекту від даного 
податку внаслідок тінізації реальних доходів фізичних осіб.  

Спробою виправити таку ситуацію стало прийняття Закону «Про оподаткування доходів 
фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-IV, основні положення якого згодом увійшли до 
Податкового кодексу України [1]. На сучасному етапі в Україні запроваджена слабо 
прогресивна система оподаткування доходів фізичних осіб. Основна ставка податку з 
доходів фізичних осіб до 31.12.2014 року складала 15%, а підвищена -  17% (з 1.01.2015 року 
вона зросла до 20%). Суттєвою соціально орієнтованою складовою даного податку стали 
податкові соціальні пільги. Одночасно з набранням чинності Податковим та Бюджетним 
кодексами України, з 1.01.2011 року вступив в дію Закон України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Закон № 2464)[2]. 
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Досвід оподаткування доходів фізичних осіб та функціонування системи 
загальнообов′язкового державного соціального страхування протягом 1992-2014 років 
свідчить, що незважаючи на суттєве впорядкування механізму нарахування та сплати даних 
платежів та впровадження заходів щодо гармонізації податкової системи України з 
податковими системами країн ЄС, реальних результатів у вигляді забезпечення достатніх 
надходжень до бюджетів та позабюджетних фондів, скорочення масштабів ухилень від 
оподаткування та сплати соціальних внесків в цей період досягнуто не було. Ефективність 
регулюючої функції податку на доходи фізичних осіб та соціальних внесків теж залишалась 
низькою [4, 5]. 

Не торкаючись питання податкової культури громадян, зауважимо, що причинами 
даної ситуації, які лежать в суто фінансовій площині, були ігнорування та недооцінка 
взаємозв′язку податку на доходи фізичних осіб і соціальних внесків, а також недостатнє 
усвідомлення того факту, що за впливом на прийняття платником фінансових рішень 
соціальні внески подібні до податків. 

Протягом тривалого періоду показник загального податкового тиску для підприємств 
та фізичних осіб як правило обчислювався без нарахувань соціальних внесків на фонд оплати 
праці (адже формально соціальні внески не входять до системи оподаткування), а дані про 
сукупний фіскальний тиск як правило, не оприлюднювалися. Цим створювалася ілюзія 
прийнятного рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб.  

Дослідження рівня загального податкового навантаження на зарплатні доходи станом на 
кінець 2014 року свідчить, що якщо в країнах Європейського співтовариства в середньому 
відношення всіх зарплатних податків до всіх зарплатних доходів складає 36,1%, а в Зоні Євро 
38,5%, то в Україні воно в 1,5 рази більше, тобто 54,4%. З країн – членів ЄС лише чотири країни 
мають загальне навантаження на зарплатні доходи вище 40%, сімнадцять країн – від 30 до 40%, 
сім країн – до 30%. Недосконалим в Україні є і механізм оподаткування зарплатними податками 
[6].  

Підґрунтям для здійснення заходів по реформуванню податкової системи та єдиного 
соціального внеску в 2015 році стала Концепція реформування податкової системи та 
зарплатних податків в Україні [3]. Концептуальні засади, викладені в даному документі були 
втілені в Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VIII 
(надалі Закон №71-VIII) [7] та Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та легалізації фонду оплати праці» 28.12.2014 року № 77-VIII (надалі Закон 
№77-VIII) [8], які набрали чинності з 1.01.2015 року. 

Найсуттєвішою законодавчою новацією в механізмі нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування стало надання платникам 
ЄСВ можливості  застосування ставки цього внеску з певним понижуючим коефіцієнтом. 
Така норма передбачена не в усіх випадках, а лише при нарахуванні заробітної плати 
фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами. 
Понижуючі коефіцієнти застосовуються до ставок ЄСВ,  встановлених відповідно до класу 
професійного ризику виробництва платників. Застосування понижуючих коефіцієнтів 
повинно відбуватися наступним чином: в 2015 році ставки єдиного внеску застосовуються з 
коефіцієнтом 0,4, а в 2016 – з коефіцієнтом 0,6.  

При цьому урядовцями передбачається, що введення понижуючих коефіцієнтів 
дозволить різноманітним бізнес-структурам зменшити ставку єдиного соціального внеску, 
яка в 2014 році в середньому складала 41% від фонду оплати праці, до 16% в 2015 році. Це 
призведе до легалізації фонду заробітної плати в обсязі 11 млрд. грн. (2,2% від фонду 
заробітної плати в економіці), збільшення бюджетних надходжень на 1,3 млрд. грн. та  
надходжень до фондів державного соціального страхування на 3,3 млрд. грн., зменшення 
потреб у використанні схем ухилень від оподаткування [9].  
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В той же час, слід звернути увагу на те, що норма Закону №71-VIII щодо застосування 
понижуючих коефіцієнтів до ставок ЄСВ викладена не в основній частині Закону № 77-VIII, 
а в Прикінцевих та перехідних положеннях. Крім того, в даний час не внесено відповідні 
зміни до Закону № 2464, який є базовим щодо регулювання механізму стягнення єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (передбачається, що Кабінет 
Міністрів України у тримісячний термін з дня набирання чинності Законом № 77-VIII, тобто, 
до 1 квітня 2015 року, підготує та подасть на розгляд Верховної Ради України пропозиції 
щодо приведення законів України у відповідність з Законом № 77-VIII).  

Вищевикладений порядок впровадження норми щодо застосування понижуючих 
коефіцієнтів до ставок ЄСВ, а також той факт, що ставки ЄСВ в базовому Законі № 2464 не 
змінилися, а просто коригуються понижуючим коефіцієнтом, робить дане нововведення 
заздалегідь дестабілізуючим для суб′єктів підприємницької діяльності та породжує сумніви 
щодо довгостроковості його застосування. Невідомо, в якому вигляді ця норма буде внесена 
до Закону № 2464 після чергового розгляду її у Верховній Раді, чи не буде передбачено її 
скасування, якщо запропоновані заходи не дадуть бажаного ефекту в 2015 і 2016 роках, і як 
можливі зміни відобразяться на результатах діяльності платника ЄСВ, його фінансовій 
політиці та взаємовідносинах з фіскальними органами. 

Слід зазначити, що специфікою заходів щодо легалізації будь-яких тіньових доходів є 
те, що вони не дають миттєвого ефекту, а для сприйняття їх потенційними порушниками 
законодавства потрібен час та впевненість в незмінності та прозорості фіскальних правил 
протягом довгострокового періоду. 

Суттєвою особливістю практичної реалізації можливості використання понижуючих 
коефіцієнтів ЄСВ є встановлення критеріїв, одночасне виконання яких дозволяє платнику 
ЄСВ скористатися даною податковою преференцією в 2015 році, зокрема:  

1) загальна база нарахування ЄСВ за місяць, за який нараховується заробітна 
плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, повинна перевищувати 
загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в 2,5 рази 
або більше; якщо ця умова не виконується, в Законі зазначено певний алгоритм обчислення  
понижуючого коефіцієнта; 

2) середня заробітна плата по підприємству повинна збільшитися мінімум на 30 
відсотків у порівнянні з середньою зарплатою за 2014 рік; 

3) середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта 
повинен скласти не менше 700 гривень; 

4) середня заробітна плата по підприємству повинна становити не менше трьох 
мінімальних заробітних плат [8]. 

Причиною запровадження вищезазначених умов є бажання держави знизити ставку 
ЄСВ «в обмін» на повну або часткову гарантовану легалізацію фонду оплати праці та 
отримати надходження за рахунок розширення бази справляння ЄСВ. Складається враження, 
що законодавець заздалегідь вважає, що будь-який платник ЄСВ виплачує заробітну плату 
«в конверті», або має незареєстрованих працівників і йому не потрібно фактично 
збільшувати обсяги заробітної плати, а просто показати її у фінансовій та податковій 
звітності.  

В той же час, досвід справляння ЄСВ протягом січня - лютого 2015 року свідчить, що 
на відміну від «податкових мінімізаторів», сумлінні платники, не мають цього «тіньового 
резерву». Крім того, в ситуації системної кризи та розірвання сталих економічних зв′язків 
багато роботодавців (в тому числі і ті, що виплачували тіньову зарплату) зменшують оплату 
праці працівників (незважаючи на потребу її збільшення в зв′язку з інфляцією та обвалом 
гривні), або утримують її на рівні 2014 року, видають менші суми «зарплати в конвертах», 
скорочують кількість найманих працівників та фонд оплати праці.  

Також виникає питання стосовно виконання підприємствами четвертої умови 
застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ. Зокрема, незрозуміло, як в ситуації, коли 
середня заробітна плата одного працівника по Україні в 2014 році становила лише 3474 грн. 
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(в десяти областях України вона не досягала навіть трьох тисяч гривень), а в Бюджеті на 
2015 рік закладені прогнози падіння реального ВВП на 4,4%, зменшення середньомісячної 
заробітної плати на 4,4% та підняття розміру мінімальної заробітної плати передбачається 
лише в грудні [10, 11, 12], можна висувати умову встановлення середньої заробітної плати по 
підприємству із січня по листопад 2015 року на рівні не менше 3654 грн., а у грудні – не 
менше 4134 грн.?  

Зважаючи на те, що підприємства повинні виконати не одну, а одночасно чотири 
умови застосування понижуючого коефіцієнта, можна стверджувати, що такою 
законодавчою новацією скористаються небагато платників ЄСВ. 

Таким чином, розгляд порядку застосування понижуючого коефіцієнта до ставки ЄСВ 
свідчить, що при розробці критеріїв, за якими визначаються платники, що можуть 
застосовувати дану норму, не були в повній мірі враховані економічна ситуація в країні та 
особливості діяльності і фіскальної поведінки різних груп платників ЄСВ. Понижуючі 
коефіцієнти застосовуватимуть в основному платники ЄСВ з високим рівнем та потенціалом 
збільшення зарплати працівників, а також ті, які можуть показати в фінансовій та податковій 
звітності збільшення оплати праці за рахунок легалізації тіньових оборотів.  

Для сумлінних платників податків та ЄСВ, а також для підприємств, які відчувають 
вплив економічної кризи, зменшення ставки ЄСВ за рахунок застосування понижуючих 
коефіцієнтів є проблематичним. В 2016 році, на відміну від 2015 року  законодавством не 
передбачено ніяких умов для застосування понижуючих коефіцієнтів, тому саме в цей період 
можна очікувати певних економічних наслідків у вигляді зменшення сукупного  
навантаження на фонд оплати праці підприємств. 

Слід зазначити, що  в механізмі справляння ЄСВ відбулися і інші суттєві зміни, що 
торкаються різних категорій платників. Зокрема, запроваджено нарахування єдиного 
соціального внеску для кожної застрахованої особи, а не на загальну суму заробітної плати; 
підприємці, що знаходяться на загальній системі оподаткування зобов′язані, незалежно від 
факту отримання доходів, за кожен місяць нараховувати ЄСВ; змінились порядки 
нарахування ЄСВ для  самозайнятих осіб, сумісників, порядок нарахування ЄСВ на доход, 
сума якого менше мінімальної заробітної плати, при відпустках без збереження заробітної 
плати і ін. [8]. 

Нові правила справляння ЄСВ впливатимуть на фінансові результати діяльності 
суб′єктів підприємництва не тільки через фінансові механізми, закладені в законодавстві,  
але й призведуть до ускладнення взаємовідносин платників з фіскальними органами, 
внаслідок виникнення певних помилок при обчисленні та сплаті ЄСВ (особливо на 
початковому етапі), а відтак і до зростання суми фінансових санкцій за порушення 
законодавства. До речі, зазначимо, що Законом № 77-VIII передбачено збільшення розміру 
штрафів за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ за донарахування територіальним органом 
доходів і зборів, або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску, та введення 
штрафу за неподання звітності. 

Зокрема, органи доходів і зборів застосовують до платників ЄСВ такі штрафні санкції: 
 за несплату, або несвоєчасну сплату єдиного внеску штраф у розмірі 20% 

своєчасно не сплачених сум;  
 за донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно не 

нарахованого єдиного внеску штраф у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний 
звітний період, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску;  

 за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої 
нараховується єдиний внесок штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян;  

 за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску  
одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний  внесок  штраф у розмірі 10 
відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум;  
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 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою 
звітності штраф в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [8]. 

Таким чином, законодавчі новації в сфері реформування зарплатних податків в 2015 
році чинять суттєвий вплив на діяльність суб′єктів підприємницької діяльності. За метою 
впровадження, вони безумовно є прогресивними, але внаслідок існування недоліків в 
механізмі їх реалізації окремі положення набувають дестабілізуючої та чітко вираженої 
фіскальної спрямованості, суттєво звужують коло сумлінних платників, що мають змогу 
скористатися певними податковими преференціями, створюють підґрунтя для ненавмисних 
порушень законодавства та виникнення нових схем ухилення від оподаткування, призводять 
до підвищення соціальної напруги в суспільстві. 
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The development of a favorable business environment is among the most difficult problems, 
the solution of which requires the adoption of measures to ensure the effective development of 
small and medium business, as the main source of social and economic development of the region. 
Small and medium enterprises cannot develop outside the environment of functioning and represent 
a dynamic system in a constantly changing environment.  

Under the business environment we understand the complex of external and internal factors 
that impact the enterprise, and create conditions for the functioning of business organizations in the 
region and the state [1]. 

Business environment of the Stavropol Territory is a complicated system, functioning and 
development of which is caused by a combination of many factors. 

Nowadays there is an acute problem of a complex estimation of business environment 
influence efficiency. Scientists developed and offered a variety of techniques to assess the business 
environment [2], [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Algorithm of estimation procedure of the development level of regional business 
environment  
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The complexity of the model described by scientists is the compilation of a specific set of 
constraints for each factor, which will be decisive in finding their optimal values. Therefore, during 
the study it was determined that it is impossible to assess the level of development of the business 
environment mathematically accurately. Therefore, to assess the business environment is possible 
only by expertise. 

The basis of the proposed methodological approach is parametric multiobjective evaluation 
of the selected set of factors, and subsequent economic interpretation of the obtained values. The 
algorithm proposed methods are presented in Fig. 1. 

The aim of model building is to obtain an objective assessment of the level of development 
of the business environment for further usage of the results in the process of improving the 
functioning and state regulation of the business environment of the region. 

The task of building a model is to create the maximum number of factors that affect the 
business climate of the region. First of all, let us define an effective rate. As an effective indicator, 
you can use the comfort coefficient of doing business [4]. This coefficient represents a relative 
quantity and is calculated as the number of businesses per 10 thousand population. The dependence 
of the choice of this indicator is based on the assumption of a direct and inverse relationship 
between the level of development of the business environment and the specific number of 
enterprises. So, the better developed business environment, the more of new enterprises appear and, 
accordingly, the more firms, the higher the level of development of the business environment. 

The next step of the methodology is the expert groups formation (focus groups) in the area 
of entrepreneurship. These groups can include heads of regional and municipal management, 
companies’ top management, and the management of various financial, social and academic 
institutions. 

Focus groups was created in the municipal districts of the Stavropol territory to make the 
necessary assessment. Each focus group consisted of 15 experts with a significant level of 
predicators in the study areas. 

An important issue that arises at the stage of an expert group creation is to define the 
competence of each expert. This step will allow us to get the most relevant data needed for the 
study [5]. At the initial stage, the group of candidates has been created, based on definite basic 
requirements: competence and experience in this area. At the second stage of the expert selection 
will be used the coefficient of expert's competence (Кком), the value of which may vary from 0 to 1. 

The essence of the proposed approach is in mathematical calculation of the overall 
competence on the basis of objective parameters and subjective self-assessment. Calculation of the 
competence coefficient is calculated by the formula: 

Table 1 
Parameters for determination Коб.п. 

PARAMETER CHARACTERISTICS Points 
Parameter 1: Level of basic training  

1) higher; 
2) university not completed; 
3) secondary technical; 
4) secondary and basic.   

1) 1 point 
2) 0,75 point 
3)  0,5 point 
4) 0,25 point 

Parameter 2: Track record of operating activities  
1) more than 15 years; 
2) from 10 to 15 years; 
3) from 5 to 10 years; 
4) less than 5 years 

1) 1 point 
2) 0,75 point 
3) 0,5 point 
4) 0,25 point 

Parameter 3: Awareness of problematics of business environment development in the area  
1) more than 15 years; 
2) from 10 to 15 years; 
3) о from т 5 to 10 years; 
4) less than 5 years 

1) 1 point 
2) 0,75 point 
3) 0,5 point 
4) 0,25 point 

 
                                    Кком = (Коб.п.+Кс.с.) / 2,                                           (1) 
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 where Коб.п. is a coefficient of objective parameters (determined from objective competence 
assessment); 

Кс.с - coefficient of subjective self-assessment (determined subjectively by each expert). 
Each of these two coefficients is calculated from the set of estimated parameters (Table 1, 2). 

Table 2 
Parameters for determination Кс.с. 

 

The calculated values will allow us to determine the competence coefficient (Кком). As a 
"pass" to include into the expert group, were selected experts who have the value Кком more than 
0.6. 

Thus, it can be noted that the proposed method of calculating the coefficient of expert's 
competence is based on objective and expert approach. It consists in obtaining estimates for the 
generated criteria, some of which are objective in character, i.e. it clear selected values based on the 
statistical data, which can be clearly assessed by a points system. Other criteria may be assessed on 
the basis of members of the expert group competence [4]. This approach is in our opinion 
significantly reduces subjectivity, not significantly increasing the complexity of the procedure. 

Five matrixes of criteria indicators of factors influencing the business environment of the 
region evaluation were formed in the image and likeness (Table 3, 4). 

Table  3 
Rating matrix of economic components of business environment (fragment) 

PARAMETER CHARACTERISTICS Points 

3.1 Resource access 
1) with no trouble; 
2) … 
5) overspecified.   

1) 5 points 
2) … 
5) 1 point 

3.2 Complexity of market entry 

1) with no trouble with back assistance; 
2) … 
5) overspecified. 

1) 5 points 
2) … 
5) 1 point 

3.3. Market performance estimation 
1) favourable; 
2) … 
5) bad. 

1) 5 points 
2) … 
5) 1 point 

3.4 Complexity with  interaction between economic contractors 

1) with no trouble; 
2) … 
5) overspecified. 

1) 5 points 
2) …  
5) 1 point 

3.5 Conveniences of local taxation  

1) …   1) … 

PARAMETER CHARACTERISTICS Points 
Parameter 1: Understanding the range of problems of running an entrepreneur activity  

1) confident; 
2) full; 
3) general; 
4) partial.   

1) 1  point 
2) 0,75  point 
3)  0,5  point 
4) 0,25  point 

Parameter 2: Knowing the specifity of creating and functioning a supportive business environment 
1) systematic participation; 
2) documentation; 
3) fragmentary participation; 
4) occasional participation. 

1) 1  point 
2) 0,75  point 
3) 0,5  point 
4) 0,25  point 

Parameter 3:  Educative self-concept in the area of entrepreneurship 
1) high; 
2) above average; 
3) average; 
4) subaverage. 

1) 1  point 
2) 0,75  point 
3) 0,5  point 
4) 0,25  point 
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Proposed matrix reflects the conditions and factors that form the background to the positive 
development of the business environment. Economic indicators are one of the most numerous 
groups of indicators [6]. 

Table  4 
Rating matrix of institutional business environment criteria (fragment) 

PARAMETER CHARACTERISTICS Points 

4.1 Political and legal territory stability  

1) constant for many years; 
2) … 
5) permanent transformation.   

1) 5 points 
2) …  
5) 1 point 

4.2 Pressure from government and regulatory bodies 

1) missing completely; 
2) … 
5) permanent. 

1) 5 points 
2) … 
5) 1 point 

4.3. The legal bureaucratization 
1) very low; 
2) … 
5) very high. 

1) 5 points 
2) … 
5) 1 point 

4.4 Development of support and regulation institutions 
1) very high, many effective support institutions 
2) … 
5) very low, support institutions are unitary or nonexistent 

1) 5 points 
2) … 
5) 1 point 

4.5 The degree of freedom of business initiatives 
… … 

 

Matrixes of social components, environmental and geographical components of the regional 
business environment were made up [7], [8].  

Thus, the formed matrixes of criteria, identifying implications and potential assessment of 
the level of development of the business climate areas. 

One of the final stages of the proposed method is to obtain the integral of expert estimates 
generated by the component matrices. 

Based on the assessment of the business environment of the Stavropolskii Territory, we have 
identified five typological groups that characterize the district municipality. Groups created in the 
interval zones, pre-defined rating scales: group 1 - site with a very high level of development of the 
business environment, 2 - territory with a high level of development, 3 - territory with a moderate 
level of development of the business environment, 4 - low, 5 - site with a very low level of 
development of the business environment (Table. 5). 

Table 5 
Grouping the municipal districts of the Stavropol Territory on the development of the 

business environment 
The number of 

points of 
objective and 

expert assessment 

Municipal districts 

Characteristics of 
opportunities and 
preconditions for 

clustering 

From 100 to 120 
Shpakovskii, Predgornyi, Kochubeevskii, Mineralovodskii 

Very high 

From 81 to 100 
Kirovskii, Trunovskii, Novoaleksandrovskii, Georgievskii, 

Izobilnenskii 
High 

From 62 to 81 
 

Sovietskii, Krasnogvardeiskii, Ipatovskii, Blagodarnenskii, 
Peterovskii, Alexandrovskii, Kurskii, Grachevskii 

Moderate 

From 43 to 62 
Apanasenkovskii, Budennovskii, Neftekumskii, Novoselizkii, 

Andropovskii 
Low 

From 24 to 43 Turkmenskii, Arzgirskii, Stepnovskii, Levokumskii Very low 
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The process of developing the scale was to determine the maximum and minimum number 
of points that can be gained in every municipal district. Then the calculation interval values for all 
rating scales are brought, by calculating the ratio of maximum number of points to the optimum. 
The reasonability of the choice of the number of typological groups is that the selection of three or 
four territorial groups increases the likelihood that one typological group is quite different territorial 
districts [9], [10]. In addition, the formation of too many typological groups can lead to 
contradictory conclusions.   

The first typological group with a very high level of development of the business 
environment includes Shpakovsii, Predgornii, Mineralovodskii municipal districts. They are 
characterized by favorable territorial business development, a number of strategic resources, a 
highly developed social sphere and formed institutional infrastructure for the formation and 
development of a conducive business environment. 

The following groups of municipalities can be characterized by identical indicators in 
descending order of the degree of their presence. Typological group with a high level of 
development of the business environment was formed Kirovskii, Trunovskii, Novoaleksandrovskii, 
Georgievskii, Izobilnenskii municipal districts. 

The third group includes Alexanderskii, Sovietskii, Kurskii, Krasnogvardeiskii, Ipatovskii, 
Blagodarnenskii, Petrovskii, Grachevskii municipal districts of the Stavropol Territory. 

The fourth typological group with low level of development of the business environment 
composes Apanasenkovskii, Budennovskii, Neftekumskii, Novoselizkii, Andropovskii municipal 
districts. 

The group with very low level of development of the business environment consists of 
Turkmenskii, Arzgirskii, Stepnovskii, levokumskii municipal districts. 

Thus, the developed approaches to the typological groups’ formation of territories on the 
development of the business climate are able to be applied at the meso - and macroeconomic levels. 
It should help to identify the localization of the areas still in the design stage of the spatial 
distribution of entrepreneurial structures, linking it to regional programs of entrepreneurship support 
and development. 
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Постановка проблеми. З переходом у систему координат ХХІ століття у світі 
одержала визнання інноваційна модель забезпечення суспільної динаміки. Природно, що в її 
контексті в поточному лексиконі наукових і практичних працівників, міцно закріпилася така 
категорія як «інновації» та похідні від неї, а саме «інноваційні ресурси», «інноваційні 
процеси», «інноваційні зміни», «інноваційна діяльність», «інноваційне рішення», 
«інноваційна інфраструктура»  тощо. Між тим всі реформаційні процеси, які здійснюються в  
країні з набуттям незалежності, пов’язуються з соціальною конверсією економіки. Мова йде 
про перебір соціальними цінностями на себе принципово значущої для суспільства 
регулятивної функції. Необхідність посилення соціальної орієнтації економіки відтворена і в 
«Національній парадигмі сталого розвитку України» через включення до його складників 
соціальної компоненти [1, с. 9]. Соціальна обумовленість людини у різних спектрах її 
суспільного буття стає все більш очевидною, що змушує вести пошук відповідних нових 
механізмів забезпечення інноваційного розвитку. На наш погляд, на вирішення низки 
соціальних проблем, а через них і економічних, зорієнтовані соціальні інновації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цілому соціальні інновації та процеси 
соціального інновування, як основне наповнення інноваційної моделі забезпечення 
суспільного поступу, не є новими категоріями для науки. Теоретичні основи інновування в 
соціальній сфері запропоновані російсько-американським соціологом П. Сорокіним [2]. 
Безумовно його напрацювання були доповнені і розвинені вченими економічно розвинених 
країн в контексті конституційного проголошення соціальних держав в західному світі після 
другої Світової війни. Мова йде  про А. Гідденса, П. Девіда, Д. Форейя, С. Куртуа, Й. 
Несбітта, К. Поланьї і ін. Але результати їх наукової думки імплементовані до класичного 
типу формування спочатку ринкової  економіки, а вже потім її імунізації тою чи іншою 
дозою соціальності. На пострадянському просторі розбудова концепцій соціальної держави 
здійснюється дещо за протилежним, інверсійним принципом за схемою «забігання – 
відкочування – новий центр тяжіння» [3, с.140, 141]. Змістом формування суспільного 
інституту за таким принципом був певний відхід від масштабної соціалізації за рахунок 
державного фінансування і більш широкого задіяння потенціалу економічно активних 
громадян.  

Специфіка руху до сучасної за справедливістю підтримання соціальності  економічної 
системи відтворена у наукових працях таких вітчизняних вчених як О. Амоша, В. Бесєдін, Д. 
Богиня, З. Варналій, З. Галушка, В. Геєць, М. Герасимчук, В. Гришкін, О.Грішнова, Г. 
Губерна, М. Долішний, С. Дорогунцов, Н. Дєєва, Т. Заяць, Ю. Зайцев, Б. Кваснюк, 
О.Каховська, В. Мікловда, Е. Лібанова, Л. Лісогор, І. Лукінов, О. Новікова, В. Новіков, В. 
Онікієнко, М. Соколик, Л. Тимошенко, Л. Червова та багатьох інших. В середовищі 
науковців почав виокремлюватися шерег представників, які започаткували наукову школу 
соціального інновування як то Л. Антонюк, Л. Бойко-Бойчук, Е.Кучко, В.Куценко, 
Н.Летуновська, І. Мейжис, А. Поручник, В. Савчук, О.Сандига, Л.Федулова  і ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Треба підкреслити, що 
в зв’язку з переорієнтацією вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку, питання 
соціального інновування, незважаючи на наявні наукові розробки і досвід їх впровадження в 
соціальний простір, залишаються однією з головних тем проблемно-орієнтованих 
досліджень. Необхідність забезпечення соціальної орієнтації через соціальні інновації 
змушує шукати нові механізми їх формування і впровадження. Тим більше цього вимагають 
неприйнятні результати соціального сходження за умов ринкової економіки з соціальним 
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підтекстом. Масштабний інноваційний розвиток не тільки визначає, а й вимагає здійснення 
переходу до принципово нового, якісного стану соціального інновування. Постає питання 
щодо шляхів виходу на нові параметри соціальної інноваційної діяльності. Відомий 
російський філософ М. Бердяєв з цього приводу наголосив, що «…нове, завжди перетворене 
минуле…» [4, с.109]. У цій ситуації проста логіка підводить до необхідності більш 
ретельного вивчення сутності тих соціальних інновацій, які діють у соціальному просторі 
країни, і оконтурення тих з них, які сприяють посиленню відповідальності суб’єктів 
економіки за умови існування кожного його громадянина. 

Метою даного дослідження є  осмислення сутності соціального інновування як 
стратегії реалізації концепції цивілізаційного поступу на всіх рівнях управління та 
суспільного співжиття і оконтурення тих з них, які формуються суб’єктами економіки. 

Виклад основного матеріалу. Перш, ніж визначити зміст поняття «соціальні 
інновації», необхідно з’ясувати його сутність як словосполучення. У науковій літературі 
утримуються різні погляди на природу термінів «інновація» та «соціальний». За 
ствердженням А. Гальчинського, «… процес нашого сприйняття суспільної реальності 
завжди відбувається в контексті раніше сформованої системи теоретичних знань» [5, с. 161]. 
За такого методологічного прагматизму для сучасного розуміння сутності категорії 
«соціальні інновації», ми звернулися до етимологічного тлумачення змісту понять 
«інновація» та «соціальний» чи то «соціальна». 

Згідно словникового видання «інновація» ідентифікується з нововведенням або 
комплексом заходів, спрямованих на їх впровадження [6, с. 498].   

Зміст «соціального» національні тлумачні словники зводять до «… життя і стосунків 
людей у суспільстві», «…породжень умовами суспільного життя, певного середовища, 
ладу», «…чогось існуючого у певному суспільстві» [7, с. 362] або, окрім наведеного, 
доповнюються ще і «…здійснюваним у суспільстві» [6, с. 1360]. 

На перший погляд, поняття «інновація» та «соціальний» сприймаються досить легко 
без будь-яких запитань, але це відчуття є оманливим в силу достатнього різноманіття їх 
змістовного навантаження. Є всі підстави вважати, що проектування формули їх 
конструктивного поєднання можливе не на підставі суто об’єднуючої логіки, а виключно на 
прикладному аспекті тобто прив’язці до конкретної проблеми і розгляді як єдиної категорії. 

Різні школи теорії соціальних інновацій неоднозначно оцінюють їх суспільну 
здатність і природу. В розмаїтті їх концепцій підходи, які як абстрактно охоплюють 
соціальний і часовий простір, так і опускаються на рівень конкретики. До того ж, вони 
принципово по різному тлумачать поняття соціальних інновацій, ідентифікуючи їх з 
процесами, явищами, рішеннями, змінами у різних сферах діяльності тощо.   

За визначенням відомої української вченої Л. І. Федулової до соціальних інновацій слід 
відносити «…нові методи, способи досягнення соціального результату відповідно цілей 
розвитку суспільства» [8, с. 73]. 

В «Стенфордському віснику соціальних інновацій» за 2008 р. американськими вченими 
запропоновано сприймати соціальні інновації як «…нестандартне рішення соціальної 
проблеми, яке є більш ефективним, доцільним, життєздатним» або «…існуючі рішення, для 
яких створені цінності виникають переважно для суспільства в цілому, ніж для окремих 
індивідів» [9]. 

Cпівробітник Стенфордського університету В. Міллер,  вбачає не тільки позитиви змін 
за результатами соціальних інновацій, а «…будь – який розвиток соціальних або 
організаційних структур, принципів або практик…» [10]. 

Cловенська дослідниця Д. Завіршек пропонує сприймати соціальні інновації як 
«…нововведення у соціальній роботі…» спроможні «…через перетворення певних 
соціальних реалій викликати зміни у відносинах влади та розподілі ресурсів» [11, с. 14]. 

Польський соціолог Я. Щепанський розуміє під соціальними інноваціями «…серію 
явищ взаємодії людей один з одним…, що змінюють стосунки між людьми або відносини між 
складовими елементами спільноти» [12, с. 194]. 
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На думку вітчизняної вченої Т. Майорової соціальні інновації постають як «…заходи 
щодо покращення життя населення» [13, с. 160]. 

Відомий український вчений Л. Бойко-Бойчук пов’язує з соціальними інноваціями ті з 
нововведень, які «…спрямовані на зміну поведінки людини» [14, с. 94]. 

Співробітник Харківського національного університету імені В. Каразіна Є. Кучко 
визначає соціальними ті інновації, які спрямовані на «…поліпшення якості життя населення та 
стимулювання соціальної динаміки» [15, с. 28]. 

Білоруський вчений А. Марков ідентифікує соціальні інновації з явищами «…у 
соціальній сфері суспільства, які не існували на попередній стадії його розвитку чи то 
виникли спонтанно або були введені за ініціативою держави, або інституційних суб’єктів» 
[16, с. 5]. 

Фахівець з права О. Набатова визначила соціальні інновації як «…нововведення в 
соціальній сфері, які сприяють вирішенню протиріч в умовах неоднорідного й нестабільного 
суспільного розвитку» [17, с. 1]. 

Критичний аналіз тільки приведених авторських визначень природи і змісту 
соціальних інновацій, які апробовані в країнах різного рівня розвитку дозволив виявити ряд 
принципових неточностей, а подекуди і помилкових підходів, не усунувши які, важко 
розраховувати не тільки на теоретичний прорив, а й їх ефективне проектування та практичне 
впровадження на національних теренах. Соціальні інновації не можуть бути ні процесом, ні 
явищем. Поняття «процес» розуміють виключно як перехід об’єкта чи то явища з одного 
стану в інший. А явище є не чим іншим як проявом змін. Отже, як процес, так і явище 
притаманні інновуванню але не інновації. 

На наш погляд, соціальні інновації є нововведеннями тобто проектними рішеннями, 
які потенційно здатні спричинити позитивні зміни у будь-якій зі сфер економіки взагалі й на 
рівні підприємств, зокрема. Всі тлумачення, зміст яких виводить соціальні інновації за рамки 
поліпшення, удосконалення, зміни, трансформують їх автоматично в дещо інше, що 
знаходиться десь поруч і тільки. 

Відповідно висловленому має наповнюватися новим змістом і формула соціальної 
інновації. На нашу думку, адекватно часу було б ідентифікувати соціальні інновації на 
макро- та мікрорівні з проектними рішеннями, здатними спричинити специфічні зміни в 
інституційних секторах економіки конкретної країни на відповідному етапі соціалізаційних 
перетворень, які безпосередньо чи то опосередковано сприяють позитивізації соціального 
статусу суб’єктів соціально-економічних процесів. У поданій інтерпретації соціальні 
інновації постають у якості рішення потенційно спрямованого на ліквідацію інституційних 
розривів в тканині соціалізації.   

 Подібний більш поширений і конкретизований концепт соціальних інновацій до 
український реалій вимагає відповідної трансформації політичної, економічної та соціальної 
систем будь-якої країни і об’єктивно зумовлює необхідність формування сучасної моделі 
управління суспільним розвитком, адекватної логіці реальних суспільних трансформацій. 

Торкнемося в міру можливого більш ґрунтовно до конструкту соціальних інновацій. 
Не віднайти заперечень тому, що суб’єктом розвитку є індивіди та соціальні спільноти. При 
цьому вони виступають і об’єктами розвитку. Поєднання в одній особі суб’єкта і об’єкта в 
кожний конкретний відтинок часу дозволяє суб’єкту поширювати межі свого 
функціонування і, ставши об’єктом змін, отримати можливість свідомо застосовувати більш 
результативні організаційні засоби соціалізації інноваційного характеру.  

Тут потрібно бачити наявність невідповідності усталених теоретичних конструкцій 
соціального характеру змінам реальності.  Перш за все, той природний процес в якому 
функціонує суб’єкт закономірно з часом наповнюється певними труднощами і протиріччями, 
які стають сутяжними для нього й інших. Як протидію їм суб’єкт займає особливу позицію і 
прагне здійснити надбудову над ним, тобто сконструювати над природним процесом 
штучний, спрямований на більш плідні організуючі основи основних соціальних відносин. 
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В найпростішому відтворенні висловленого людська діяльність спрямована на 
процеси об’єднання й роз’єднання рушійних сил, задіяння потенцій яких у соціально-
економічні процеси має альтернативи. Виходить, що соціальна інновація не може 
формуватися апріорно оскільки залежить значною мірою від випадковостей і підпадає під 
вплив непередбачуваних обставин.  Якщо бути до кінця коректним, то суб’єкт вторгнення в 
неприйнятну часу реальність своїми діями має зберегти асиметричний баланс частин  і, 
більш того, створювати тим самим простір для нарощування продуктивних здатностей 
складових та зміцнення не тільки соціального цілого, а й системи їх взаємодії з іншими 
компонентами системи. 

Ці положення щодо конструювання соціальних інновацій набувають особливої ваги у 
формуванні мотиваційної бази до процесу соціального інновування. Соціальні інновації як 
ядро інноваційної економіки утверджуються на національних теренах в перехідний період у 
відповідності з тим, що суб’єктом соціальних змін в процесі їх альтернативного 
конструювання приймається за його матеріальну мету. У цьому ракурсі соціальні інновації 
слід розглядати як драйвер нового формату інноваційної економіки і перспективною 
науковою течією здатною змінити канонічні уявлення про інноваційні процеси в 
трансформаційній економіці.  

Головний сенс змін, які мали б відбутися у суспільстві, пов’язувалися з  новаціями, 
спрямованими на упорядкування життєвого рівня населення через систему соціальних 
стандартів та соціальних гарантій держави. Проте ці новації в українському просторі набули 
парасоціального характеру. Стандартом не можуть бути мінімальні розміри матеріальних і 
інших благ, які наперед не можуть забезпечити кожній особі необхідний для неї достатній 
рівень життя. 

Для нівелювання цього деструктивного аспекту держава прийняла на себе 
зобов’язання щодо соціальної підтримки тих, хто ще або вже неспроможний до підтримання 
власної життєдіяльності. Лейтмотивом цієї концепції формування і підтримання соціальності 
сприймається масштабний вторинний перерозподіл доходів через соціальні трансферти. Але 
подібні дії більшою мірою засвідчують не про соціальні досягнення, а про те, що соціально-
економічний механізм, який використовувався для забезпечення соціальної динаміки, 
розширював коло осіб, які потребують державного втручання, і посилював соціальну 
дезінтеграцію, не маючи внаслідок цього подальших перспектив. Стало очевидним, що 
подальше виконання соціальної функції виключно державою без обмеження контингенту 
опікуваного нею населення, яке реально потребує суспільної підтримки, утримує і 
утримуватиме  країну на нижчому щаблі розвитку.  

На наш погляд, в теорії соціального інновування нагромадилося забагато схоластики і 
абстрактних конструкцій, які орієнтують практику на повільні і, як правило, часткові 
зрушення в тих сферах економіки й суспільного життя, де є нагальна потреба в якісних і 
швидких радикальних змінах. 

Сферою концентрації зусиль наукової думки щодо соціальних інновацій стає така їх 
форма як соціальна відповідальність господарюючих суб’єктів.  

Покладання на бізнес надій соціального характеру в Україні викликається дефіцитом 
ресурсів бюджету на здійснення соціалізаційних заходів. Справа у тому, що виробничий 
сектор до кінця 70-х років ХХ ст. приймав участь у фінансуванні соціальних проблем своїх 
робітників і членів їх сімей. З переходом до ринкових відносин соціальна сфера, яка була у 
підпорядкуванні підприємств, перепідпорядкували органам місцевого самоврядування при 
зменшенні рівня оподаткування. 

Проте в економіці бізнес не діє ізольовано. Для організації і підтримання продуктивної 
діяльності необхідно залучити робочу силу для забезпечення функціонування технічних 
засобів. Але і цього замало. Виробнича діяльність потребує відповідного правового 
середовища та інфраструктури для доведення продукції до споживача, створення умов праці 
та забезпечення життєдіяльності   найманих працівників і членів їх сімей. Для реалізації 
стратегічних цілей на державному рівні систему законодавчих актів щодо регламентації 
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принципів та механізму здійснення економічної діяльності в країні формують виконавча та 
законодавча гілки влади. Виконавча влада розробляє індикативні стратегічні плани розвитку 
національної економіки країни, а також законодавчо встановлювану систему преференцій 
для регіонів, галузей (видів економічної діяльності), підприємств, які забезпечують 
конкурентні переваги національної економіки на внутрішніх та міжнародних ринках товарів, 
послуг і капіталів.  

Тоді постає маса питань про те, що слід розуміти під соціальною відповідальністю 
бізнесу і перед ким, та які суспільні інститути та суб’єкти є відповідальними перед 
безпосередніми товаровиробниками на тій чи іншій території їх дислокації ? 

У такому контексті проблема соціальної відповідальності в Україні до останнього 
часу не ставилася. Всі розробки містять в основному результати досліджень щодо соціальної 
функції держави та соціальної відповідальності бізнесу.  Цікаво, але в результаті їх реалізації 
добробут населення за рахунок власної праці не змінюється на краще, а навпаки зростає 
рівень розшарування населення за майновим і матеріальним станом. 

У зв’язку з цим надзвичайно важливою методологічною умовою дотримання 
соціально спрямованого стратегічного курсу розвитку національної економіки є 
встановлення більш точного змісту поняття «соціальна відповідальність» як суспільного 
явища, оскільки саме його наукова обґрунтованість дозволить продукувати дієві законодавчі 
і суто управлінські рішення щодо функціонування соціальних інститутів та інституцій. 

Асоціація менеджерів Росії стоїть на позиціях того, соціальна відповідальність бізнесу 
(СВБ)  – «це добровільний внесок бізнесу у розвиток суспільства у соціальній, економічній та 
екологічній сферах, пов'язаний з основною діяльністю компанії та такий, що виходить за межі 
визначеного законом мінімуму» [18]. 

На наш погляд, питання соціальної відповідальності бізнесу у сучасних умовах 
потребує іншого, більш комплексного і адаптованого до національних соціальних реалій 
підходу. В тлумаченні поняття «соціально відповідальний бізнес» слід реально відійти від 
традиційного, вузького  його розуміння і практичного сповідування. 

До такої трансформації підштовхує факт того, що підприємство є визначально 
активним учасником соціальних і економічних процесів. На підтвердження висловленого 
Стаття 42 Господарського кодексу України визначає підприємництво як таку 
«…господарську діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних 
результатів» [19,с. 4]. 

   Будь-яке підприємство діє в системі координат того суспільства, частиною якого 
воно є. Неможливо протиставляти свої інтереси суспільно значимим, діяти егоїстично і «всіх 
і вся» ігнорувати. Соціальний конфлікт між приватним капіталом і суспільством, який 
склався у 90-і роки і набирає сили, потребує заходів, спрямованих на його пом’якшення. А це 
можливо лише на підґрунті соціальної стратегії взаємодії з усіма суб’єктами економіки. 
Завжди можливо і потрібно відшукувати баланс інтересів. Бізнес урешті-решт повинен 
сприйняти середовище, в якому здійснюється продуктивна діяльність, як умову власного 
розвитку. Для сталого функціонування бізнес потребує  стабільного соціального оточення, 
яке в сучасний період виступає не тільки джерелом безпеки, а й ресурсом розвитку. Не 
можна нехтувати тим, що методи здійснення бізнесової діяльності форсують матеріальне 
збідніння населення, а разом з ним сприяють криміналізації суспільства, наркоманії, 
демографічній кризі, зрощуванні багатства з владою, отриманню преференцій тими, хто їх не 
потребує, корозії політичних інституцій тощо.  

Мабуть, не існує і не може існувати універсальних рішень щодо СВБ і скоріше 
доречно вести мову про національну парадигму подібної відповідальності. Існує 
загальновизнаний принцип нерозривного розгляду економічного і соціального в забезпеченні 
соціально-економічного розвитку.    

При цьому мова не йде про відновлення будь-якої подоби радянської системи щодо 
участі суб’єктів виробничої сфери економіки у її соціалізації. Ми стоїмо на позиціях того, що 
узгоджене розширення соціальних функцій бізнесу буде здійснюватися до меж, визначених 
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критеріями ефективності. За подібного тлумачення СВБ вдасться ліквідувати з практики 
соціального партнерства короткострокові мотиви прояву бізнесом милосердя, окресленого 
державними структурами, а також епізодичні відклики на потреби злиденної частини 
населення.  

Соціальну відповідальність бізнесу не слід сприймати як заміщення ним держави в 
соціальних сферах. Мова йде про доповнення її соціальної діяльності бізнесом. При цьому 
розмежування сфер відповідальності держави і бізнесу в соціалізаційних процесах не може 
розглядатися раз і назавжди вирішеною справою. Це процес постійного пошуку 
оптимального співвідношення між ними щодо вкладу і підтримання потенцій 
функціонування соціальної сфери. І щоб не говорили, роль бізнесу у  забезпеченні соціальної 
динаміки другорядна, тобто підпорядкована державі. 

Суспільство надає бізнесу свого роду сертифікат на ведення продуктивної діяльності,  
яка має відповідати його інтересам. У зв’язку з цим у держави є всі підстави контролювати 
дотримання вимог цього сертифікату. 

Будь-яке підприємство за визначенням створюється для задоволення потреб громадян, 
які є частиною соціуму. І, поперед всього, мова йде про персонал підприємства та 
споживачів його продукції та послуг. Разом з тим, підприємство повинно систематично 
сплачувати передбачені законодавством податки. Основним призначенням податків є 
забезпечення функціонування суспільних формувань, підтримання соціально незахищених 
верств населення. Уже з цих фактів випливає соціальна спрямованість бізнесу. 

У сучасних умовах від бізнесу вимагають дещо більшого, ніж просте досягнення 
комерційного успіху. В цивілізованому підприємницькому середовищі прибутковість не 
може бути гарантованою виключно економічною діяльністю, а потребує відповідної  
соціально-економічної поведінки, тобто актів і дій, які відтворюють відношення суб’єкта 
виробничого процесу до змісту і результатів продукування товарів і послуг. 

За умов, які склалися в Україні впродовж 1990–2014 рр., формування середовища, у 
якому суб’єкти економіки були б соціально відповідальними, можливе лише за участі 
держави і при зміні її відношення до забезпечення соціальної динаміки в цілому. Вивчення 
реалій світового досвіду щодо забезпечення суто соціальної відповідальності тільки 
бізнесових структур в умовах ліберальної ринкової економіки вимагає включення цього 
питання до сфери державного регулювання. 

Для українського суспільства характерною є суспільна дезінтеграція. Для консолідації 
пропонувалися і пропонуються різні політичні лозунги під гаслами національної ідеї, які не 
спрацьовують і тільки поглиблюють прірву між населенням західних і східних регіонів. 
Неможливо спрямовувати дії суспільства в конструктивне русло соціалізаційних змін за 
умови значного розшарування населення за доходами, майновою нерівністю і прямим 
порушенням базових прав людини. Головним у стратегії влади щодо забезпечення реального 
соціального поступу мають стати інтереси народу. Лише у соціально відповідальній державі 
можуть сформуватися методологічні підвалини до соціальної відповідальності і інших 
суб’єктів економіки. 

Проте відповідальності одних суб’єктів у середовищі, яке допускає  
безвідповідальність інших, у повній мірі ніколи не реалізувати. 

Підприємства функціонують, використовуючи природні і трудові ресурси, 
транспортну і торговельну інфраструктуру території, і наслідки їх діяльності прямо чи 
опосередковано впливають на життя широкого кола людей. Мова йде про співробітників, 
постачальників та споживачів товарів і послуг, акціонерів, інвесторів, місцеві 
співтовариства, а також працівників місцевого самоврядування й місцевих адміністрацій 
різного рівня, які чинять вплив на компанії, а останні на них. Водночас коло зацікавлених 
осіб розширюється за рахунок включення до них і членів їх сімей. Такий конгломерат 
зацікавлених у соціально відповідальній поведінці бізнесу осіб прийнято називати 
стейкхолдерами. Від їх сприйняття міри цивілізованості бізнесу багато в чому залежать 
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просування товарів на ринок, попит на продукцію, збереження та розширення клієнтури 
споживачів та постачальників, активізація найманих працівників тощо.  

Спираючись на сформовану теоретичну платформу і нагромаджений практичний 
досвід та методологічний апарат відтворення економічних відносин, вважаємо визначити 
СВБ, з урахуванням складених реалій соціального характеру, як спрямоване за спільною 
згодою суб’єктів економіки державними інституціями соціальне інвестування бізнесом 
зовнішнього соціального оточення з частковим заміщенням держави у соціальній сфері. 

Висновки. Укорінення в ланцюг бізнесової діяльності принципу соціальної 
відповідальності здійснюється чи то має здійснитися ним зовсім не для того, аби взяти на 
себе реальну відповідальність за стан і розвиток соціальної інфраструктури і взагалі за 
соціальну динаміку суспільства, а щоб закріпитися в конкурентному середовищі і 
отримувати від нього зиск. Зрозуміло, що сформована в суспільстві філософія орієнтації на 
соціальну відповідальність бізнесу не стимулюватиме, а навпаки, уповільнюватиме соціальні 
зміни. 

Тому стрижньовим суб’єктом забезпечення відповідальної поведінки бізнесу була і 
залишається держава як головний інститут регулювання реалій і формування потенцій щодо 
задоволення соціальних потреб суб’єктів економіки. І тут важко погодитися з фахівцями, які 
обмежують соціальну відповідальність держави здійсненням сучасного державного 
управління. Держава в основі своєї соціальної функції, перш за все, має сприяти ефективній 
спільній діяльності бізнесу і стейкхолдерів через формування правового поля  й, окрім цього, 
забезпечувати добробутну динаміку й надання доступних, відповідно до доходів, суспільних 
послуг. До державної компетенції має входити пошук точок рівноваги суспільних та 
індивідуальних інтересів. Цього вимагають ті зміни, які пройшли в економічній і соціальній 
сферах суспільства і викликають протиріччя між найманими працівниками та роботодавцями 
як приватної, так і державної сфери. 

В умовах переходу до ринкової економіки суттєво змінилася роль найманих 
працівників у формуванні їх безпосереднього добробуту та добробуту членів їх сімей. 
Політика зростання цін на товари і послуги ставить досить гостро питання щодо рівня 
заробітної плати та соціальних стандартів. У силу можливостей здійснення трудової 
діяльності поза місцем основної роботи змістилися в принципово іншу площину проблеми 
формування добробуту окремих осіб та домогосподарств, в які вони входили. В цьому 
полягає чи не найбільший парадокс сучасності. 

В міру удосконалення ринкового середовища роль особистості у виробничому процесі 
і самозабезпеченні добробуту зростає. Час «автоматичного прогресу» канув у минуле і 
виникла потреба в працівниках нового типу. Мова йде про відношення людей до праці, 
усвідомлення ними її самоцінності. Природно, що власник засобів виробництва для 
забезпечення ефективності свого підприємства і реалізації соціальної відповідальності 
повинен допустити найманого працівника до розпорядження ними, до участі у розподілі 
прибутку і т. ін. Відповідальність окремого працівника реалізується в трудовому процесі як 
доцільна діяльність багатьох людей й дістає прояв як у взаємодії людини з природою і її 
силами, так і у взаємовідносинах робітників. Більш того, відносини відповідальності 
виникають не в самій праці, а у трудовій діяльності. Виступаючи продуктом матеріального 
виробництва, відповідальність водночас дістає прояв і в процесі розподілу, обміну й 
споживання. Працівник, який володіє достатньою мірою відповідальності в різнобічному 
спектрі відносин, буде прагнути реалізувати свої можливості різноманітно і ефективно. 
Виходить, що соціальна відповідальність окремого працівника є базовою у забезпеченні 
соціально-економічної динаміки. 

Але було б зовсім неправомірним зводити зміст соціальної відповідальності  до 
фрагментарних її складових, а саме соціальної відповідальності бізнесу, соціальної 
відповідальності держави і соціальної відповідальності працівника. Це лише окремі форми її 
прояву. Під інтегральною соціальною відповідальністю слід розуміти закономірну вимогу 
соціально орієнтованої ринкової економіки і водночас об’єктивну сукупність принципів та 
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форм зв’язків суспільних відносин, які виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і 
споживання матеріальних благ, постійно розвиваються і дозволяють поєднати окремі форми 
соціальної відповідальності суб’єктів економіки в єдиний суспільно-необхідний  процес 
відтворення. Природно, що соціальна відповідальність конкретних суб’єктів економіки на 
різних рівнях має принципово відмінне соціальне навантаження і здійснюється на підставі 
реалізації різних соціально-економічних функцій. 
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5.3. РОЗУМНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Боголіб Т.М. 
д.е.н., професор, академік АЕНУ, заслужений працівник освіти України, 

декан фінансово-гуманітарного факультету 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди» 

 

Актуальність проблеми. У березні 2010 року була прийнята нова європейська 
стратегія економічного розвитку на найближчі 10 років  –  «Європа 2020»: стратегія 
розумного, сталого і всеохоплюючого зростання». Яка визначила основні напрями виходу із 
кризи, а саме: розумне зростання (розвиток економіки, яка базується на знаннях і 
інноваціях); стале зростання (створення економіки, яка базується на доцільному 
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використанні ресурсів, екології і конкуренції); всеохоплююче зростання (сприяння 
зайнятості населення, досягнення соціальної і територіальної згоди). Україна прагне 
підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом, тому програмні документи ЄС 
мають стати основою програмних  документів України. 

Важливим напрямком діяльності держави і регіонів має стати розумне зростання. 
Новітні досягнення науки, освіти, культури і соціальної політики, інноваційний 

вектор соціально-економічного розвитку країни і регіонів вимагає найбільш повного 
використання потенціалу вищої освіти, наукових кадрів, забезпечення високої якості, 
підвищення стабільності і конкурентоспроможності відповідно до вимог глобалізованого 
світу. 

XXI століття можна по праву вважати століттям освіти, науки, знань, оскільки ця 
сфера суспільної діяльності розвивається і буде вимагати глибоких трансформацій у зв’язку з 
переходом до постіндустріального суспільства. Крім традиційних завдань – навчання, 
підготовка фахівців і проведення наукових досліджень вища освіта, університети повинні 
реалізовувати свою просвітницьку і культурну місію, відтворювати інтелектуальний і 
духовний потенціал нації, інтегруватись в світовий інноваційний простір. Університет має 
стати основою розумного зростання. 

Регіональні  освітні і  наукові   системи,  університети  являються  основою 
інноваційного розвитку регіону,  розумного  зростання  країни  в  цілому і регіону зокрема. 
Важливе значення для розумного зростання має  реалізація моделі «пентаспіраль»: освіта – 
наука – бізнес – влада – громадянські інститути суспільства. Саме цей п’ятикутник може 
забезпечити успіхи розумного зростання, конкурентоспроможність національної економіки, 
інноваційний розвиток. 

Розумне зростання залежить від потенціалу вищої освіти, науки, вітчизняних 
фахівців, ролі університетів в інноваційному розвитку, технологічному та індустріальному 
розвитку регіональних та національної економіки. Основні положення потенціалу вищої 
освіти ми знаходимо в працях теоретиків постіндустріалізму, серед них вітчизняні вчені 
Б.Данилишин, М.Долішній, Р.Кегель, О.Кратт, Л.Семів, Л.Федулова; роль університетів в 
інноваційному розвитку регіональних і національних економік досліджують зарубіжні вчені 
Р.Акофф, У.Бекк, Ю.Власов, І.Дєжина, В.Друкер,  Дж.Зиман, Г.Іцковиц В.Кисельова, 
Г.Клейнер, Б.-А.Лундвалл, Ф.Махлуп, А.Механик, Є.Попов, В.Степин, Ю.Урманцев, 
Ю.Черняк, Б.Юдин; роль знань в інноваційному розвитку суспільства ґрунтовно досліджена 
вченими  І.Дєжиною, Р.Друкером, Г.Іцковицем, В.Кисельовою, Ф.Махлупом, А.Федуловою. 

Важливість проблем активізує інтерес великого кола дослідників у напрямку розвитку 
нової економіки, яка базується на знаннях та являється основою розумного зростання в 
умовах викликів глобалізації та європейської інтеграції. Значення проблем обумовило вибір 
теми дослідження.  

Мета дослідження: теоретико-методологічне обґрунтування необхідності розумного 
розвитку національної економіки України, забезпечення її конкурентоспроможності, сталого 
всеохоплюючого зростання, роль регіональних і наукових систем  у забезпеченні реалізації 
моделі «пентаспиралі», на основі її впливу на інноваційний розвиток регіонів і країни в 
цілому.   

Практичне   значення    отриманих    результатів.   Основні    результати 
дослідження можуть бути використані при створенні науково-освітніх комплексів; наукових 
парків, де успішно буде розвиватися модель «пентаспиралі»; що дозволить підвищити 
значення знань втілених в інновації і забезпечить розумне зростання. Формування економіки, 
яка базується на знаннях (інноваційної економіки, нової економіки), на сучасному етапі 
суспільного розвитку являється визначальною міжнародною концепцією, згідно з якою їх 
виробництво стає джерелом економічного росту і конкурентоспроможності. 

Європейська стратегія «Європа 2020» спрямована на вихід з кризи, розкриває 
європейську соціально-економічну концепцію ХХІ століття. 

Європа поставила перед собою три основні цілі: 
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 Розумне зростання: розвиток економіки, яка базується на знаннях і інноваціях. 
 Стале зростання: створення економіки, яка базується на доцільному використанні 

ресурсів, екології і конкуренції. 
 Всеохоплююче зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості населення, 

досягнення соціальної і територіальної згоди [9]. 
Важливим фактором зміцнення економіки Європи являється розумне зростання  –  

економіка, яка базується на знаннях і інноваціях. Розумне зростання у розумінні ЄС означає 
взаємодію наукових знань, досліджень і інновацій з економічним ростом і розвитком ЄС. 
Цей фактор зміцнення економіки включає в себе підвищення якості освіти, підвищення 
якості проведення досліджень, підтримка поширення інноваційних технологій і знань ЄС, 
збільшення доступу до інформації і технологій спілкування, а також гарантуючи, що 
інноваційні технології будуть використовуватися з метою досягнення глобальних соціальних 
цілей [9]. 

Діяльність   в   цьому     напряму      сприятиме     інноваційному   розвитку, процеси  
відбуватимуться на рівні ЄС, національному, регіональному і місцевих рівнях. 

Даний   напрям   являється  ефективним для  України,  особливо  в умовах прагнення 
підписати угоду про асоціацію України з ЄС та необхідності виходу із кризових загроз. 
Пріоритети, які визначено на даному напрямку являються перспективними для України:  

1.Інноваційний союз. Головне завдання якого переспрямування досліджень, розробок 
і інновацій на сьогоднішні основні проблеми суспільства, такі як зміни клімату, доцільність 
використання енергії і ресурсів, демографічні проблеми і проблеми охорони здоров’я. 

Ставиться завдання покращення умов для бізнесу і інновацій (створення Єдиного 
Патентного Бюро ЄС, спеціалізованого Патентного Суду, модернізація загальних положень 
авторського права і товарних знаків, збільшення можливостей використання захисту 
інтелектуальної власності малими і середніми підприємствами, прискорити прийняття 
взаємопов’язаних стандартів); просувати наукове партнерство і посилювати взаємодію 
освіти, бізнесу, досліджень і інновацій, підтримувати нещодавно створені компанії із 
розробки інноваційних технологій. На національному та регіональному рівнях ставиться 
завдання реформування систем досліджень, розробок, інновацій, впровадження спільних 
програм і збільшення кооперацій з іншими країнами ЄС з питань фінансування і 
гарантування поширення технологій в ЄС. Визначено пріоритетним розвиток наукових 
знань, використання механізму податкових, фінансових інструментів для збільшення 
інвестування досліджень, розробок та інновацій. 

Другий напрям  –  «Рух молоді»  спрямований на збільшення міжнародної 
привабливості європейської вищої освіти і підвищення якості освіти і навчання на всіх 
рівнях в ЄС, удосконалення і рівність, з допомогою надання тим, хто навчається можливості 
пересування у межах ЄС, покращення ситуації в сфері зайнятості молодих спеціалістів. 

Європейська   комісія   буде   працювати   в  напрямку   модернізації  вищої освіти 
(навчальні плани, фінансування і управління); досліджувати шляхи просування 
підприємництва  через  програми  мобільності  для  молодих професіоналів;  підтримки  
одобрення  неформального  навчання; сприяння зменшення безробіття серед молоді; 
гарантування достатнього інвестування освіти і навчальних систем на всіх рівнях (від 
дошкільної до вищої);   покращення показників у сфері освіти в кожному сегменті 
(дошкільна, початкова, середня, професійна і вища освіта); збільшення умов потрапляння 
молоді на ринок праці з допомогою  прийняття  керівних  принципів  проведення  
консультацій, навчання. 

Третій напрям – План розвитку  цифрових  технологій  в  Європі.  Метою цього  
напрямку  являється  отримання  сталої  економіки  і  соціальних  благ шляхом  створення   
Загального   Цифрового  Ринку   ЄС,  який   основується  на високошвидкісному   інтернеті і 
спільних  додатках  із можливістю широкого доступу громадян ЄС. Головним при цьому має 
стати забезпечення стабільної законодавчої бази, яка буде стимулювати притік інвестицій до 



 268

відкритого конкурентоспроможного середовища інфраструктури, яка основується на 
високошвидкісному інтернеті і на послугах інтернет. 

Україна  як і світ в цілому  в 2008-2009 роках пережила глобальну фінансово-
економічну кризу, саму важку із часів Великої депресії. У результаті цього в Україні 
загальмувався економічний розвиток. Головними проблемами України як і світу 
стали:  високий  рівень  безробіття,  повільне  економічне зростання,  ріст  
зовнішнього  боргу.  Країни Європи дійшли висновку, щодо необхідності 
консолідації зусиль виходу із кризи та створення умов для сталого розвитку, на що і 
спрямована стратегія «Європа 2020», вона дає відповіді на питання виходу із кризи і 
створення умов для сталого,  всеохоплюючого росту і розвитку, Україна  прагнучи 
підписати договір про асоціацію з ЄСмає унікальну можливість стати активним 
партнером даного проекту.  

Довгострокові  прогнози  росту  європейської  економіки  виглядають песимістично  –  
експерти  очікують,  що темпи  росту  будуть  нижчими середніх  показників за  останні  20 
років,  причому  не  лише  із -за  боргової кризи,  але  із- за  старіння  населення  і  
невисокого  росту  продуктивності. 

Важливою  умовою  для  росту національних економік являється підтримка інновацій, 
адже Україна, ЄС продовжують відставати від США за масштабами застосування передових 
технологій. Розвинуті країни впроваджують дуже ефективно, вкладають кошти в освіту і 
науку. В Україні дуже мало видів бізнесу і компаній, які застосовують інноваційні розробки, 
у цьому суть проблеми.  

Важливого  значення  за  даних  умов  набуває  нова  рамкова програма            
«Горизонт 2020», яка вступає в дію з 2014 року [17]. 

Нова програма «Горизонт 2020», об’єднає в собі рамкові програми ЄС із наукових 
досліджень, розробок, конкурентоспроможності і інновацій, а також Європейський інститут 
інновацій і технологій. Пріоритет буде надано високоефективним технологіям – еко, нано, 
біо і інфо-технологіям, які будуть спрямовані на вирішені соціальних і глобальних проблем 
(«зелена» енергетика, транспорт, зміни клімату і старіння населення). Побудувавши до 2014 
Європейський дослідницький простір, небажаним є дублювання витрат і робіт в науково-
технічній сфері різними регіонами,  воно має припинитися. Головними мають стати складові: 
кадровий потенціал, дослідницькі програми і інфраструктури, спільне використання знань і 
міжнародна науково-технічна кооперація. Таким чином повинні бути подолані бар’єри 
співпраці: 1) між країнами з допомогою утворення багатонаціональних консорціумів із 
залученням дослідників із всіх країн світу, 2) між різними типами організацій – 
університетами, науковими центрами, комерційними і приватними підприємствами, у тому 
числі малими і середніми, великими компаніями, 3) між різними дослідницькими 
дисциплінами, 4) національними фінансовими фондами, що буде сприяти розвитку 
циркуляції учених, інформації, знань і технологій [17]. 

Важливим завданням майбутньої програми  являється  розширення участі визначених 
категорій організацій (наприклад, малих і середніх підприємств) і груп дослідників 
(наприклад,  жінок  із нових країн-членів ЄС, а також вчених із третіх країн). «Горизонт 
2020» дозволить приблизити наукові відкриття до потреб ринку в інноваційній продукції, а 
також буде сприяти пошуку відповідей на глобальні виклики. 

Ядро «Горизонт 2020 » складають  три пріоритети: генерування передових знань для 
зміцнення позицій Євросоюзу серед провідних наукових країн світу (Excellent science); 
досягнення індустріального лідерства і підтримка бізнесу, включаючи малі і середні 
підприємства і інновації (Industrial leadership); вирішення соціальних проблем (Societal 
challenges) у відповідь на виклики сучасності, які визначені в стратегії «Європа 2020», з 
допомогою виконання всіх стадій інноваційного ланцюжка від отримання результатів 
досліджень до їх комерціалізації і виходу на ринок. При цьому приймаються до уваги не 
тільки технологічні, але і соціальні інновації. Ще однією, четвертою компонентою являється 
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програма не ядерних досліджень Об’єднаного науково-дослідницького центру (Joint Research 
Centre (JRC) [16]. 

Перший блок – «передова наука» буде забезпечувати проведення фундаментальних 
наукових досліджень по лінії Європейської дослідницької ради (European Research Council), 
удосконалення кадрового потенціалу (Магіе Sklodowska-Curie Actions) і європейських 
дослідницьких інфраструктур (European research infrastructures). 

Другий блок – «індустріальне лідерство» буде сприяти інвестуванню у дослідження і 
інновації в ключових зароджуючих і промислових технологіях із урахуванням їх  
міждисциплінарності, таких як: інформаційно-комунікативно технології, мікро і макро 
електроніка, фотоніка ; нанотехнології; нові матеріали і біотехнології; ефективні процеси 
виробництва; космос. 

Третій блок – «соціальні виклики» адресований рішенню проблем і підвищенню 
результативності досліджень і інновацій у галузях: охорона здоров’я,  демографічні зміни і 
добробут; безпека продуктів харчування, сільське господарство, еко-системи; біо-економіка; 
безпечна, чиста і ефективна енергетика, зміни клімату; ресурсозберігаючий, 
комп’ютеризований, екологічно-сприятливий і інтегрований транспорт; вплив клімату і 
раціональне використання ресурсів [8]. 

У нашій країні разом із досягнутими успіхами ситуація в економіці характеризується  
зниженням темпів росту продуктивних сил, погіршенням якості продукції, зниженням її 
конкурентоспроможності. Рішення цих проблем знаходиться у здійсненні значних зрушень у 
продуктивних силах,  переході до принципово нових технологічних і технічних систем, до 
перетворення всього суспільного виробництва на новій технологічній основі, до широкого 
включення науки у виробничий процес, тобто до виробництва, яке базується на науці. 

ХХІ століття ознаменувалося для української науки послабленням зв’язків наукове 
відкриття – виробництво; гальмування реалізації досягнень науки у техніку і технології,  
низькою часткою оновлення обладнання, заміни його новим; значною часткою наявності 
трудоємних предметів праці, ресурсоємних виробництв; відставанням кваліфікаційного рівня 
і суспільного працівника.  

Сьогодні потрібна технологічна реконструкція національної економіки України, яка 
буде базуватись на реалізації досягнень науки  і нової техніки у виробництві, яка можлива 
тільки в умовах нової економіки, економіки знань. 

Наукова основа національної економіки має здійснюватися не як разова компанія, а 
відбуватися постійно і безперервно. 

Головне завдання нашої країни полягає у реформуванні управління і планування, які 
спрямовані на злом механізмів гальмування  і  на створення цілісної ефективної і гнучкої 
системи управління соціально-економічним розвитком. 

Історично так склалося, що господарський механізм, численні планові показники, 
система розподілу, методи визначення ефективності реалізують в основному затратні 
економічні форми. За економічний результат приймається як правило, кількість затраченої 
суспільної праці, при чому чим більші об’єми затраченої праці, тим наче б то, краще,  
«ефективніше» функціонує економіка. На цій основі розраховуються численні показники 
економічного росту. 

Суть економіки, яка базується  на знаннях прямо протилежна такому стану речей. 
Являючись визначальною у формуванні результатів економічного розвитку (нових предметів 
споживання, нових розробок, нанопродуктів, підвищення кваліфікації працівників), все 
спрямовано на мінімізацію використання сировини, матеріалів, головна ставка робиться на 
наукове відкриття. 

За даних  умов долучення України до стратегії «Європа 2020» та рамкової програми 
«Горизонт 2020» є необхідним кроком, що забезпечить розумне зростання, сприятиме 
конкурентоспроможності національної економіки, глобалізації та кооперації. Отже, 
висхідною точною опори мають стати знання, наукові розробки, технології.  
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В Україні є всі умови для їх розвитку, проблема існує, а кому вони потрібні? Ринок 
наукової продукції  розвивається повільно,  український вчений не став науковим 
підприємцем. На нашу думку, а вона співпадає із думкою зарубіжних вчених Р.Акоффа, 
У.Бекка, М.Власова, В.Друкера, І.Дєжиної, Дж.Зимана, Г.Іцковица, Г.Крейнера, Ф.Махлута, 
І.Мозеса, Е.Попова, Ю.Урманцева, Б.Юдина основою розумного зростання на рівні країни та 
регіону мають стати університети. Крім традиційних завдань – навчання, підготовка 
спеціалістів і проведення наукових досліджень вища освіта, університети повинні 
реалізувати свою просвітницьку і культурну місію, відтворювати інтелектуальний і духовний 
потенціал нації,  інтегруватися  у  світовий  інноваційний  простір. 

Регіональні освітні і наукові системи, університети являються основою інноваційного 
розвитку. Важливе значення має для розвитку країни в цілому і регіону зокрема має 
реалізація моделі «пентаспиралі»: освіта – наука – бізнес – влада – громадянські інститути 
суспільства. Саме цей п’ятикутник на думку вчених Уральського державного економічного 
університету забезпечить успіхи регіонального розвитку, держави, конкурентоспроможність 
національної економіки та економіки регіонів,  їх інноваційний розвиток.  Головна проблема 
реалізації   п’ятикутнику  фінансові   ресурси,  тому  ми  вважаємо,  що в умовах  глобалізації    
та   кооперації   українським   вченим   варто   долучатися до реалізації європейської стратегії 
«Європа 2020» та рамкової програми «Горизонт 2020». 

Для інноваційного    оновлення   національної   економіки,   регіональних економік 
Україна повинна використати науковий потенціал університетів. 

Університет – центр освіти і науки, саме наукові дослідження являються основою 
його діяльності. Університети повинні мати на сучасному етапі суттєвий вплив на стан 
національної економіки України, проте університети не повністю виконують свою місію в 
економічному розвитку країни. 

Важливе значення для  піднесення ролі університетів у розвитку національної 
економіки, інноваційних процесів, глобалізації та кооперації має прийнятий у 2009 році 
Закон України «Про наукові парки» [4]. Цей закон регулює правові, економічні відносини, 
пов’язані із створенням та функціонуванням наукових парків і спрямований на 
інтенсифікацію процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів 
та інноваційної продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках. Науковий парк – 
юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової 
установи шляхом об’єднання внесків засновників для контролю процесів розроблення і 
виконання проектів наукового парку. 

Науковий парк створюється з метою розвитку  науково-технічної та інноваційної 
діяльності у вищому навчальному закладі та/або науковій установі, ефективного та 
національного використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для 
комерціалізації наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонних 
ринках.  

В Україні сьогодні нараховується 16 технопарків, постійно діючих 8. Розроблена і 
реалізована концепція технопарків у вигляді «віртуального технопарку» або «технопарку без 
стін». Висока економічна ефективність такої моделі дозволяє забезпечити показники, які 
перевищують показники традиційних технопарків. У 2003-2010 роках українські технопарки 
випускали на 1 грн. держпідтримки на 18,5 грн. інноваційної продукції. Найбільш успішно 
працюють технопарки «Напівпровідникові технології і матеріали», оптоелектроніка та 
сенсорна техніка», «Інститут зварювання імені Патона», «Інститут монокристалів», 
«Вуглемаш», «Київська політехніка», «Укрінфотех», «Інтелектуальні  інформаційні 
технології». Партнерами технопарків є науково-дослідницькі організації. Особливістю 
функціонування технопарків в Україні є те, що на відміну від НІС інших країн  у вітчизняній 
НІС майже відсутні венчурні фірми. 

В   Україні   діють   бізнес-інкубатори:  у Києві  (12),   в Одесі  (9),   тоді як більшість 
інших регіонів має по 1-2 бізнес-інкубатори. З 255 інноваційних фондів 69 % функціонують в 
Києві, тут же діють венчурні фонди. 
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Діє 24 інноваційні центри, 28 науково-навчальних центрів, 11 інноваційних бізнес-
інкубаторів, 5 центрів інновацій та трансферу технологій, 23 центри комерційної 
інтелектуальної власності, 21 науково-впроваджувальне підприємство, 19 регіональних 
центрів науково-технічної інформації, 10 інноваційно-технологічних кластерів [13]. 

Бізнес-інкубатори повинні бути в кожному університеті. 
Відомий економіст І. Мозес  зазначав: «Университеты должны способствовать 

процветанию, обогащению общества, культуры и экономики. Выполняя свою роль 
хранителей, создателей и распространителей знаний, университеты способствуют 
обогащению людей и общества, частью которого они являются. Они должны стремится 
поставить свой интеллектуальный потенциал на  службу общества [3]. 

Наукові та технологічні розробки українських вчених повинні бути гідно представлені 
на європейському ринку наукової продукції, технологічних розробок і можуть 
використовуватися з метою досягнення глобальних соціальних цілей.  

Реалізація моделі «пентаспиралі», долучення України до європейської стратегії  
«Європа 2020 та рамкової програми «Горизонт 2020» дадуть можливість – комплексного 
управління процесами інноваційної діяльності: виробництва, передачі, застосування нових 
наукових знань, створення на їх основі науковоємних технологій [19]. Головними у 
«пентаспиралі» є наука, освіта, бізнес, а центральною постаттю є інноваційна людина. Всі 
ланки взаємодіють через людину. Через призму «пентаспиралі» в Україні можна пожвавити 
наукову та інноваційну діяльність. Через призму можливості реалізації моделі 
«пентаспиралі» в Україні пожвавити ринок наукової продукції, її реалізацію на зовнішньому 
ринку. 

Важливим у діяльності університетів України є вироблення стратегії і тактики 
використання інтелектуальної власності ВНЗ, реклама  перспективних розробок, взаємодія із 
підприємствами і науковими центрами регіону, досвід обміну  з аналогічними структурами 
підрозділів інших ВНЗ. 

Для ефективного здійснення процесу комерціалізації наукових розробок в 
університеті необхідна інноваційна система управління процесом комерціалізації наукових 
розробок, перспективних розробок. 

Технопарки дозволяють впроваджувати інновації у наукоємне виробництво, 
реалізовувати наукові розробки, що дає можливість бути потужними джерелами залучення 
позабюджетних коштів до тих ВНЗ, при яких вони функціонують, так як самі по собі вони 
являються сильними бізнес-структурами. 

Ситуація, що склалася в університетах України сьогодні, характеризується 
наступними факторами: 

  не  викликає  сумніву високий  інноваційний потенціал університетів  України; 

 в   університетах  (особливо  у  технічних)   нагромаджено   новий   досвід втілення 
розробок у промисловість, були створені ряд служб і підрозділів, орієнтованих на підтримку 
цього процесу (патентно-інформаційні відділи, конструкторські бюро, обчислювальні 
центри, дослідні виробництва); 

 в останні роки у більшості університетів із метою комерціалізації завершених 
розробок при кафедрах і підрозділах були створені і показали достатню ефективність у 
сучасних умовах малі інноваційні фірми різних форм власності; у ряді  університетів з 
метою формування середовища підтримки   малих фірм були створені бізнес-
інкубатори, технопарки, інноваційно-технологічні центри; 

 спостерігається сталий інтерес студентів до нових форм організації досліджень і 
впровадження їх результатів на ринку науковоємкої продукції. 

В університетах існують всі позитивні умови, пов’язані з виконанням науково-
дослідних розробок, перетворенням їх результатів і знань на комерційний продукт, 
передачею його на ринок науково-технічної продукції, підготовкою кадрів у галузі 
інноваційного менеджменту. Університети України мають необхідні площі для 
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підприємницьких проектів. У той же час є умови для створення малих технологічних фірм, 
які могли б бути власністю співробітників університетів. Адже за кордоном саме малі фірми 
займаються трансфером технологій, які створюються у наукових групах, забезпечуючи 
отримання прибутку від продажу нового наукоємного  продукту. Світовий досвід показує, 
що просування наукової розробки на ринок через малу фірму обходиться в два рази дешевше 
і реалізується в двічі швидше, чим якщо цим і займається великий університет. 

Створення і розвиток технопарку на базі університету забезпечить вирішення 
наступних завдань: 

  збереження     наукового    потенціалу    університету    (нові    робочі  місця   в 
інноваційних структурах); 

  створення  експериментальної  бази  для  підтримки і перепідготовки спеціалістів у 
галузі економіки наукоємного підприємництва; 

  створення  умов для комерціалізації прикладних досліджень, доведення їх 
результатів до товару, який пропонується на ринку наукоємної продукції; 

 розширення  можливостей виходу на позабюджетні джерела фінансування, 
включаючи венчурний капітал; 

  посилення взаємодії з регіоном шляхом підключення до вирішення проблем 
розвитку промисловості; 

  розвиток коопераційних зв’язків із регіонами; 
  розвиток міжнародних зв’язків при підготовці та перепідготовці 

спеціалістів у сфері наукоємного підприємництва, виконання спільних інноваційних 
проектів; 

  захист інтелектуальної власності на створювану наукоємну продукцію і послуги; 
  вихід на міжнародний ринок наукоємної продукції. 
Технопарк  має  в  себе  включати:  інноваційно-технологічний  центр, бізнес-центр, 

студентський інкубатор високих технологій, відділ комплексних проектів і розвитку, Центр 
студентський ініціатив, Центр сертифікації якості матеріалів, навчальний центр. 

Одним із головних факторів, що стримують комерціалізацію наукових розробок 
університетів, являється відсутність сучасної, орієнтованої на ринок комплексної системи 
управління і забезпечення інноваційного циклу від пошуку до підтримки перспективних 
НДДКР до реалізації наукоємного продукту на ринку  і реінвестиції частини прибутку  у 
розвиток наукових досліджень у ВНЗ. Як правило, існує наукова розробка, але вона не стає 
товаром у силу відсутності ринку наукової продукції, попиту на наукову розробку. В Україні 
на роки незалежності  ринок наукової продукції не набув свого розвитку, тому саме 
технопарки та бізнес-інкубатори є основою для комерціалізації наукових розробок. 

Комерціалізація нерозривно пов’язана із  інноваційною діяльністю. Ймовірною є 
необхідність забезпечення взаємозв’язків інноваційної діяльності і комерціалізації. 
Університети можуть виступати засновниками інноваційних фірм, господарських товариств, 
венчурних наукоємних структур різних форм власності, а також бізнес-інкубаторів, 
технопарків, інжирингових центрів, навчально-науково-інноваційних  комплексів  (ННІК),  
інноваційних  кластерів, консалтингових фірм. 

Комерціалізація – це безперервний процес від початку створення будь-якої новинки, 
завершення її створення. Етапи комерціалізації включають: пошук інновацій; експертизу 
(оцінка комерціалізації); відбір; залучення інвестицій та інших джерел фінансування; 
розподіл прав на майбутню інтелектуальну власність; втілення інновації у виробництво;  
необхідні модифікації і доробки новації; супровід інтелектуального продукту. Важливим є 
етапи пошуку і відбору проектів для впровадження у виробництво ще до закінчення НДР. 
Існують критерії комерціалізованості новації: блок зовнішніх критеріїв – потреби 
суспільства; потреби груп ринкового споживання; блок внутрішніх критеріїв – інноваційний 
потенціал розробки;  параметри  економічної ефективності;параметри ефективності 
внутрішнього  використання новації. 
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Для подальшого просування наукових розробок університету важливі інвестиції для 
фінансування втілення розробки. Університети не мають для цього коштів, тому важливими 
є взаємозв’язки із потенційними споживачами наукових розробок. Закріплення   прав   на   
створену  інтелектуальну власність  дає  можливість уникнути копіювання чи використання 
іншими дослідниками. 

В якості суб’єктів комерціалізації можуть бути приватні інвестори, державні  і  
недержавні міжнародні  фонди  і  програми  (ДФФД,  ТАСІS,  Фонд Сороса), венчурні 
фонди, «бізнес-ангели», кредитні організації, підприємства. 

Впровадження    наукових   розробок   у   виробництво   із    подальшим   їх 
доопрацюванням і науково-правовим супроводом являється кінцевою метою процесу 
комерціалізації: наукова розробка реалізується в конкретному ринковому продукту, 
приносячи прибуток у зворотному ланцюгу від виробника до правовласника і розробника – 
університету і колективу відділу НДДКР.  

На нашу думку, однією із важливих проблем, являється проблема відсутності даних 
для широкого застосування ефективних екометричних методів розроблених західною і 
вітчизняною наукою, що необхідно для однієї із важливих задач процесу комерціалізації – 
оцінки наукової розробки і оцінки її комерціалізації. 

Головна проблема комерціалізації на початкових етапах розробки  полягає в 
недостатній увазі патентним дослідженням, технологічному аудиту, дослідженням ринку 
кон’юнктури, маркетинговим дослідженням. 

Це призводить до нераціонального  використання  інтелектуальних і фінансових 
ресурсів. 

Комерціалізація   –   це    окремий    вид     діяльності   і   вона   не  означає 
безпосереднього продовження науково-дослідних робіт. Ці   результати можуть бути 
передані замовнику, включаючи і права на них.  Процес  комерціалізації починається з 
моменту,  як тільки  університет поставить  завдання отримання прибутку із набутого 
досвіду і знань.  Предмет угоди в цьому випадку – це не те, що було створено (попередній 
результат).  Науково-технічний результат – це ще не «ноу-хау», але це наслідок наукового 
результату.  Більш того досвід показує, що розробник повинен  бути  відсторонений від 
взаємодії із зовнішніми силами.  Визначення можливостей  застосування наукових розробок і 
досвіду  з метою комерціалізації – важливе мистецтво управління інтелектуальним 
капіталом. 

Великий  бізнес   сьогодні   підтримує   швидко  окупні,  менш ризикові і менш  
затратні  проекти. Не  дивлячись  на  те,  що  дохідність   інноваційного бізнесу   багато  
більша,   чим  інших  видів  діяльності, такий бізнес  передбачає високий ризик  (1-3% 
складають прибуткові проекти). Ці   особливості  призвели     до  створення   схем   
фінансування  високоризикових  проектів  (венчурне  фінансування). 

Наукова розробка, що пропонується для ринку наукової продукції повинна володіти 
наступними властивостями: 

  не мати обмежень до виводу продукту на світовий ринок; 
  продукт новий (прямі аналоги відсутні) або має суттєві переваги перед 

конкуруючими продуктами; 
  на порядок або більш покращує один із технічних параметрів відомого продукту; 
  суттєво покращує декілька параметрів відомого продукту. 
Наприкінці минулого року Кабінет Міністрів України схвалив концепцію 

реформування державної політики в інноваційній сфері та Концепцію реформування системи 
фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю, а нещодавно 
затвердив плани заходів із їх реалізації. Зараз розробляється Програма переорієнтації 
наукового та науково-технічного   потенціалу    на    забезпечення    конкретних    потреб 
розвитку економіки.  

НАН України запропоновано зміст до Закону України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій». За новою редакцією цього Закону права на 
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технології, що створюються за бюджетні кошти, належать установам – виконавцям робіт. Це 
підвищує відповідальність установ за комерціалізацію результатів дослідження. 

Підприємства потребують переоснащення і модернізації, проведення нової 
індустріалізації. Виробнича сфера має бути зацікавлена в запровадженні нових технологій. Є 
світовий досвід, є наукові розробки. У цій справі має бути державно-приватне партнерство. 

Університети, крім освітньої діяльності здійснюють наукові дослідження, проведення 
яких вимагає значних матеріальних ресурсів, значну частку яких складають кошти фондів та 
комерційних організацій. Важливою при цьому є комерціалізація наукових розробок, адже 
наукова розробка має бути ефективною, давати віддачу. В Україні існує проблема розвитку 
венчурного інвестування; відсутній ринок або біржі наукових розробок і високих технологій; 
наукові розробки потребують відповідної дослідницької та лабораторної бази та фінансового 
забезпечення; існує проблема захисту прав на інтелектуальну власність; не створено органи, 
які б координували процеси комерціалізації – науково-освітні комплекси та центри 
комерціалізації наукових розробок.  

Складність  комерціалізації  наукових розробок університетів обумовлена 
появою в університеті нових, не властивих раніше освітній установі функцій і видів 

діяльності, пов’язаних, наприклад, із економічною самостійністю факультетів або з 
комерційною підтримкою науково-дослідницької діяльності на всіх етапах, починаючи із 
маркетингових досліджень і закінчуючи комерціалізацією наукових результатів. 

Досвід     зарубіжних    країн  показує,  що  технопарки,  бізнес-інкубатори, науково-
освітні комплекси, центри комерціалізації, консалтингові центри являються дієвими 
механізмами процесу комерціалізації наукових розробок.  

В Україні розроблено та прийнято значну кількість законодавчих та нормативних 
документів, які направлені на розвиток ринку наукової продукції та технологій, але вони не 
стали дієвим інструментом комерціалізації наукових розробок через відсутність попиту на 
внутрішньому  ринку  і  відсутність  доступу  до зовнішніх ринків наукової продукції та 
технологій.  

Підписання    договору  України    про  асоціацію  з  Європейським союзом дозволить 
Україні долучитися до Програми «Європа 2020», у рамках фактору розумне зростання вийти 
на європейський ринок наукових розробок та технологій. Промисловість потребує 
модернізації, проведення нової індустріалізації. Більшість галузей знаходяться в 4 та 5 
технологічних укладах, тому є необхідність впровадження наукових розробок, адже саме 
такий шлях дасть можливість національній економіці розвиватися на інноваційній основі та 
мати конкурентоспроможну національну економіку.  

Ринок   наукових   розробок   університетів   в   Україні   має  перспективи розвитку. 
Особливості розвитку сучасної цивілізації визначає розвиток мережі ВНЗ як 

матеріально-технічної бази формування усіх складових потенціалу вищої освіти і передусім 
освітньо-професійної складової. Університету належить провідна роль у виробництві, 
поширені  і впровадженні знать у сучасному суспільстві. 

Університет    забезпечує    інтеграцію    науки,    освіти,    бізнесу, влади і 
громадянського суспільства як основи модернізації економіки. 

Знання як основний ресурс виробничих відносин, особливості формування економіки 
знань, інститути економіки знань детально викладені у монографії Є.В.Попова і А.В.Власова 
«Інститути знань»  [20]. До нашого часу сформувалось чотири концепції сучасних форм 
виробництва знань (рис.1). 

Концепція традиційного дисциплінарно-організованого виробництва знань (Mode 1) 
сформувалася до початку XX століття – знання поширюються через традиційні канали 
освіти, а наука – процес структурований науковими дисциплінами і школами. 

Концепція «Другий тип» виробництва знань (Mode 2) запропонована у 1994 році 
колективом вчених ( М.Гиббонс, К.Лимож, Х.Навотни, С.Шварцман, П.Скотт, М. Троу) як 
одна із можливостей осмислення трансдисциплінарних змін  сучасних науково-
дослідницьких стратегій [21]. Це була відповідь на комплекс проблем, які виникли перед 
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наукою і суспільством у другій половині XX століття. У концепції Mode 2 двійні спиралі 
досліджуються у взаємодії: університети – підприємства; держава  – університети; держава  – 
ринок;  наука – бізнес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис 1. Концепція сучасних форм виробництва знань 

 

Концепція  «потрійної спиралі» – Triple  Helix (Mode 3): університет –  уряд – бізнес 
(підприємство), у соціологію інноваційного розвитку науки в 2000 році була запропонована 
професором Стендфорського університету і Центру досліджень в галузі підприємництва 
бізнес-школи Единбурзького університету Г.Іцковицем і професором наукового товариства 
технологічних інновацій Амстердамської школи досліджень комунікацій (ASCoR) Л. 
Лідесдорфом [15]. 

Модель  базується на  твердженні,  що  у  сучасному  суспільстві стержнем 
інноваційної діяльності являється університет. Він вступає у тісну співпрацю із 
бізнесом, багато в чому беручи на себе функції його відділень RFD(дослідження і 
розробки), стає головним центром докладання державних зусиль до розвитку 
інновацій. За цієї умови класичний університет перетворюється в підприємницький 
[15]. 

Згідно моделі  «Тройної спиралі» університетам поруч із двома традиційними місіями 
(освіта і наука), потрібно виконувати третю місію –інновації. 

Професор університету м. Ольборг (Данія) Б.-А. Лундвал відзначає, що концепція 
«Третьої місії» освіти не являється новою і була сформована в 1914 році, коли до базових 
функцій місцевих коледжів додалися додаткові послуги, дякуючи акту Конгресу США 
Сміта-Левера (м. Грехем, 1914р.). Також потрібно відзначити: Закон Бея-Доула (1980р.), 
який стимулював університет передавати знання бізнесу, створював умови для генерації 
форм і сприяв  розвитку підприємництва у наукових колах; Закон Стивенсона-Уайдлера 
(1980р.) аналогічно заохочував до дій дослідницькі лабораторії, які фінансуються із 
державного бюджету. 

Як справедливо відзначають російські вчені І. Дєжина, В.Кисельова: «Головна 
теза теорії «Тройної спіралі» полягає в тому, що у системі інноваційного розвитку 
починають займати інститути, які відповідають за створення нового знання. 

Причиною такого важливого перетворення стала логіка розвитку науки, яка народжує 
все більше систематичних напрямів, які включають як фундаментальні, так і прикладні 
дослідження міждисциплінарного характеру і  розробки [10].  

Концепція традиційного дисциплінарного-організаційного виробництва 
знань (Mode 1)

Концепція «Другий тип» виробництва знань (двійні спиралі) (Mode 2) 

Концепція виробництва знань «Потрійна спираль» (Mode 3) 

Концепція виробництва знань «Пентаспираль» (Mode 5) 
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Концепція «пентаспиралі» (Mode 5): наука – освіта – бізнес – влада – інститути 
громадянського суспільства, була запропонована авторським колективом Уральського 
державного економічного університету в 2011 році. 

Реалізація концепції «пентаспиралі» (Mode 5) дозволить забезпечити втілення нових 
потреб регіонів і країни в цілому в умовах розвитку економіки знань та наблизить українську 
науку до стратегічного курсу «Європа 2020» та рамкової програми «Горизонт 2020».  

Концепція базується на теорії стійких систем (американський вчений Р. Акофф) [1], 
австрийский учений Л. фон Берталанфи [2], російський вчений Ю.Урманцев [12], засновник  
Міжнародної академії системних досліджень [18] и теорії простору Іцковиц Г. [15]. 

Поняття системи означає сукупність методів і засобів вирішення певної проблеми, 
при цьому найбільш ефективною системою являється  та, яка в найкращій мірі вирішує 
певну суспільну або економічну проблему. 

Головне завдання «пентаспиралі» – комплексне управління процесами інноваційної 
діяльності: виробництво, передачі, застосування наукових знань, створення на їх основі 
науково ємних технологій. 

Реалізація  цього завдання проявляється в інтегральних властивостях, які 
проявляються в результаті функціонування системи «наука – освіта – бізнес – влада –  
інститути громадянського суспільства». 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. «Пентаспираль» як сукупність інститутів управління інноваціями [13] 
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Базовими  складовими (постійними-const)    «пентаспиралі»    являються: наука,  
освіта,  бізнес;  зовнішніми   складовими,   які   забезпечують ефективне функціонування 
базових (які змінюються з різних причин), – влада, інститути громадянського суспільства. 

У центрі «пентаспиралі» «інноваційна людина».Чим складніші вимоги,   які   
пред’являє   суспільство  людині, тим вищі його вимоги до оточуючого середовища. 

Відповідно, щоб розвивалась наука, бізнес, повинна розвиватися сама людина 
як їх головний об’єкт.Відповідно, всі складові «пентаспиралі» зв’язані через 
людину, її свідомість,  інтереси, потреби (рис.2)[13]. 

Розвиток і примноження знань як основи інноваційного процесу відбувається   в  
сфері «Наука»,  яка  сконцентрована  в  установах  академічної, освітньої і виробничої науки. 
Наука – сфера людської діяльності, функцією якої являється виробництво і теоретична 
схематизація об’єктивних знань про діяльність. «Освіта» представлено установами загальної 
і професійної освіти, які забезпечують передачу знань, умінь і навичок. Освіта – процес 
розвитку і саморозвитку особи, пов'язаний із оволодінням соціально значимим досвідом 
людства, втіленим у знаннях, уміннях, творчій діяльності і емоційно-цінностному 
відношенні до світу. 

У сфері «Бізнес» об’єднані комерційні підприємства різних форм власності і галузей. 
Дана сфера має велике значення, постілько саме тут відбувається «матеріалізація» наукових 
знань і закладений в них потенціал реалізується  у формі інновацій. 

Сфера «Влада» відповідає за встановлення правил (законів, параметрів і т. п.) 
взаємодії між різними сферами і контроль за їх  виконанням. Влада включає у себе створення 
«нормативних рамок» і організаційних структур, які дозволяють «запустити» правовий 
механізм; забезпечити матеріально-технічну базу, ресурси, фінансові ресурси, кадри, 
інформаційні масиви, з метою обговорення умов для формування інноваційної людини. 

В Україні  в 2009 році  було  прийнято  Закон  України «Про наукові парки» [4]. 
Цей Закон регулює правові, економічні, організаційні відносини пов’язані зі 

створенням і функціонуванням наукових парків, і спрямований на інтенсифікацію процесів 
упровадження, виробництва інноваційних продуктів і інноваційної продукції на зовнішньому 
і внутрішньому ринку. Засновниками наукового парку являються ВНЗ, наукові установи і 
інші юридичні особи, які заключили договір про створення наукового парку. 

Партнерами парку являються суб’єкти господарювання, які заключили із науковим 
парком договір про співпрацю та партнерство. 

Пріоритетні     напрями     діяльності    наукового    парку   –   економічно  і соціально 
обумовлені наукові, науково-технічні і інноваційні напрями діяльності, які відповідають меті 
створення наукового парку, враховують потреби регіону, в якому створено науковий парк. 

Створення    наукового    парку    дозволить    ефективно   і     раціонально 
використовувати наявний науковий потенціал регіону. 

Студенти, випускники ВНЗ, аспіранти, наукові працівники зможуть розробляти і 
виконувати наукові проекти наукового парку, сприяти розвитку і підтримці малого 
інноваційного підприємництва, організовувати підготовку і перепідготовку, підвищення 
кваліфікації спеціалістів необхідних для розробки і реалізації проектів наукового парку. 

Важлива роль належить органам державної влади і органам місцевого самоврядування. 
Діяльність наукового парку  може бути ланкою зв’язку вітчизняних ВНЗ із стратегією ЄС «Європа 
2020» та рамковою програмою «Горизонт-2020», сприятиме розвитку інноваційної діяльності та 
залученню іноземних інвестицій. 

Науковий парк виступатиме як системне об’єднання різних організацій (освітніх, наукових 
установ, організацій інвестиційно-інноваційної інфраструктури, органів державного управління, 
органів місцевого самоуправління, громадських організацій), які дозволяють використовувати 
переважно взаємодію з метою більш швидкого і ефективного поширення нових знань, які  
стимулюють інновації для росту конкурентоспроможності території (міжнародні, національні, 
регіональні і міжрегіональні), що відповідає теорії простору знань. 
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У ході багаторічної еволюції здійснено всі перетворення, щодо  створення необхідних умов  
створення ефективно діючої інноваційної системи. До їх числа відноситься усвідомлення 
суспільством необхідності інноваційного розвитку, консенсус у пріоритетах; високу якість всіх 
ступенів освіти, високий рівень  фінансування  науки (3-5% ВВП), відсутність адміністративних 
бар’єрів для     ведення    бізнесу   і   трансферу   технологій,   забезпеченість   економіки 
фінансовими  ресурсами,  дружнє  ставлення до інновацій правової, фінансової, податкової систем. 

У кожному регіоні повинна бути інтелектуальна сила, яка забезпечить інноваційний 
розвиток. У світі не існує жодного прикладу, де б національна інноваційна система ефективно 
діяла без участі університетів. Саме зусиллями молодих людей можна  побудувати нову 
економіку. 

Таблиця 1 
Науковий потенціал Київської області 1995-2011(осіб) 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Кількість працівників 
наукових організацій¹ 

4913 3210 3773 3851 3720 3612 3693 3538 2937 

Кількість спеціалістів, 
які виконують наукові 
і науково-технічні 
роботи 

2976 2200 2451 2446 2342 2319 2416 2271 
 

1873 
 

З них мають науковий 
ступінь доктора наук 

52 62 64 61 70 74 79 77 79 

кандидата наук 531 371 343 357 359 353 377 364 325 
Кількість працівників 
, які виконують 
науково-технічні 
роботи за 
сумісництвом² 

453 386 604 602 414 433 402 418 377 

Із них мають 
науковий ступінь 
доктора наук 

42 29 71 84 68 79 74 81 54 

кандидата наук 164 100 156 173 117 129 107 99 99 
¹ з 2006 року організації, які виконують тільки  науково-технічні послуги, звіти не складають. 
² з 2006 року включено всіх науково-педагогічних працівників ВНЗ. 
*Джерело: [Статистичний щорічник Київської області 2011. - К.: Облстат, 2012]. 
 

В Україні немає  «Силиконовой долины»  (США)  і Сколково (Росія), але є потужний 
науковий  потенціал і велика кількість університетів, які спроможні забезпечить розумне 
зростання. Університети у кожному регіоні  повинні стати основою  інноваційного розвитку. 
Київська область (столичний регіон) у 2012 році залучила 1 млрд. дол.  США  інвестицій, у  2013  
році за  дев’ять  місяців   подолала мілліардний   рубіж    зовнішніх   інвестицій,   
реалізовується   27  великих інвестиційних проекти. Область має потужний науковий 
потенціал (табл.1). 

У табл. 2 ми представили об’єкти фінансування наукових і науково-технічних робіт за 
об’ємами фінансування. 

Таблиця 2 
Об’єми фінансування наукових і науково-технічних робіт 

 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Всього 17700,2 32625,0 89613,9 134031,4 180353,7,7 177372,6 235285,7 
 238850,2 

В тому числі за 
рахунок 
держбюджету 

14543,0 20658,9 66731,5 95061,0 129288,6 119978,6 143479,6 144543,5 

зарубіжних 105,2 3016,2 6627,8 50,6 45,5 398,3 375,7 267,7 

Власних коштів 336,5 915,1 2437,6 9004,0 9739,3 36369,6 66132,2 66396,6 

Інших джерел 462,6 260,8 2836,6 16357,5 23593,4 11181,5 9956,5 8145,8 

*Джерело: [Статистичний щорічник Київської області 2011. - К.: Облстат, 2012] 
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Ми також проаналізували кількість підприємств, які впроваджують інновації в 
Київській області (табл.3). 

Таблиця 3 
Кількість промислових підприємств, які впроваджують інновації 

Всього 
Відсотків до загальної кількості 
підприємств , які впроваджували 

інновації 
 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
 Всього 49 39 35 35 Х Х Х Х 
Впроваджують нові 
технологічні процеси 

9 9 0 1 8,8 8,7 8,6 31,4 

У тому числі маловідходні 
ресурсо-зберігаючі і 
безвідходні 

10 6 5 3 20,4 15,4 14,3 8,6 

Освоювали виробництво 
інноваційної продукції 

29 22 23 25 59,2 56,4 65,7 71,4 

Із них нові види техніки 1 4 5 5 2,0 10,3 14,3 
   14,3 

 
Реалізовували інноваційну 
продукцію 

46 36 34 31 Х Х Х      Х 

*Джерело: [Статистичний щорічник Київської області 2011. - К.: Облстат, 2012]. 
 

У таблиці 4 ми проаналізували впровадження нових технологічних процесів і освоєння 
виробництва нових видів продукції промисловості.  

Таблиця 4 
Впровадження нових технологічних процесів і освоєння виробництва нових видів 

продукції промисловості 
 2008          2009          2010           2011 
Впровадження нових технологічних 
процесів 

34 29 19 16 

У тому числі маловідходних, 
ресурсозберігаючих і безвідхідних 

21 14 16 6 

Освоєно виробництво нових видів 
продукції, найменувань 

122 75 113 95 

Із них нових видів техніки 3 13 16 8 
*Джерело: [Статистичний щорічник Київської області 2011. - К.: Облстат, 2012]. 
У таблиці 5 проаналізовано об’єми розподілу фінансування інноваційної діяльності в 

промисловості. 
Таблиця 5 

Розподіл  об’ємів  фінансування   інноваційної діяльності в промисловості  
(у фактичних цінах) 

2008 2009 2010 2011 

 
Тис. грн. 

Відсот-
ків до 
загал 

загальног
о обєму 

Тис. грн. 

Відсот-
ків до 
загал 

загальног
о обєму 

Тис. грн. 

Відсот-
ків до 
загал 

загальног
о обєму 

Тис. грн. 

Відсот-
ків до 

загальног
о обєму 

Всього 132997,9 100,0 155218,6 100,0 130757,1 100,0 152801,1 100,0 

У тому числі за 
рахунок 
держбюджету 

3400,0 2,6 350,0 0,2 - - - - 

Місцевих 
бюджетів 

- - - - - - - - 

Власних коштів 67488,0 50,7 134881,6 86,9 84702,5 65,1 105268,4 68,9 
Коштів інвесторів - - - - - - - - 
вітчизняних 181,0 01 - - - - - - 
Зарубіжних країн - - - - 8522,6 6,5 - - 
Інших джерел 61928,9 46,6 19987,0 12,9 36932,0 28,4 47532,7 31,1 

*Джерело: [Статистичний щорічник Київської області 2011.-к.: Облстат, 2012]. 
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Проведений аналіз показав, що не дивлячись на значні інвестиції в економіку 
Київської області і реалізацію великих інвестиційних проектів інноваційні процеси в області 
носять не системний характер, а інноваційний розвиток  не став пріоритетним. Тільки третя 
частина підприємств області впроваджують інновації, модернізують виробництво. 
Фінансування наукових розробок і фінансування інноваційних процесів носить розрізнений 
характер, що свідчить про те, що наукові розробки не знаходять  споживача,  в той же час 
підприємства потребують впровадження наукових розробок. Науковий потенціал області не 
працює для забезпечення інноваційного розвитку економіки регіону, недієвим є зв'язок 
освіта – наука – виробництво – бізнес –влада.  

За даних умов оптимальним для України є доручення до європейської стратегії 
«Європа 2020» та рамкової програми «Горизонт2020», це сприятиме розумному зростанню, 
інноваційному розвитку, процесам глобалізації, інтеграції,  кооперації. 

У Київській області розумне зростання можна забезпечити шляхом реалізації 
«пентаспиралі» шляхом створення наукового парку, навколо якого об’єднаються освіта,  
наука, бізнес, влада, громадські структури, при цьому  має бути забезпечено інтеграцію та 
кооперацію із європейськими стратегіями та програмами. 

В Україні так, як і в інших країнах діє три комплекси (кластери), які генерують 
інтелектуальну власність: 

• державні дослідницькі центри, лабораторії, суспільні академії; в Україні 
Національна академія наук з її фундаментальної спрямованістю і горизонтом планування 
досліджень на десятки років; 

• дослідницькі центри корпорацій; в Україні галузева прикладна наука, яка  не має 
зв’язку із виробництвом; 

• університети, наповнені молоддю. До цих пір не вдалося достукатися до влади із 
тезою про необхідність залучення коштів у сферу, де знаходиться молодь. Вітчизняна теорія 
інновацій та практика реалізації інноваційної політики ще не доросли до розуміння значення 
університету при побудові національної інноваційної системи . 

Основний об’єм ресурсів повинен бути направлений до університетів для масової 
генерації молодих інноваторів і високотехнологічних підприємств, що їм належать. 
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5.4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ФОРМ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Братута О.Г. 
к.е.н., доцент 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 
 

Характер господарської діяльності певної «критичної маси» підприємств у будь-якій 
національній економіці багато у чому визначають вектор і динаміку її еволюції, а також фазу 
життєвого циклу. Реальні стабільні у часі процеси економічного зростання й розвитку 
можливі лише за умови наявності у межах мезо-, макро- і мегаекономічної систем  
самодостатнього підприємницького сектору. Історичний досвід та сучасний стан вітчизняної 
й переважної більшості національних економік, а також світової економіки, у межах якої 
набули чинності та посилюються процеси глобалізації, свідчать про те, що підприємницька 
діяльність у середовищі підприємств  більшості галузей не набула домінантного характеру, а 
тому питома вага підприємницького сектору ще не досягла, навіть, мінімального критичного 
рівня.  

Посилання на певні недоліки у підсистемі правового забезпечення процесу 
державного регулювання підприємницької діяльності або зайву суб’єктивність у визначені 
пріоритетів державної економічної політики, у межах предметної сфери якої підприємництву 
не завжди відводиться належне місце, є некоректною й поверховою оцінкою з боку 
науковців та експертів-аналітиків. Проблема має не тільки організаційний, а в першу чергу 
онтологічний характер. Вона коріниться у неадекватності нинішніх уявлень як економічної 
науки, що формує світорозуміння, як складової економічного світогляду, так і господарської 
практики, що формує іншу його складову  –  світосприйняття,   сучасним реаліям розвитку 
господарської сфери буття суспільства. Наукова складова знань, для того щоб забезпечити їх 
праксеологічний характер потребує поглиблення, розширення та систематизації, зокрема у 
таких теоретичних питаннях щодо уточнення й визначення економічної сутності 
підприємницької діяльності, а також змісту й класифікації організаційних форм (структур) 
буття цього важливого інституту сучасної економіки. 

Для  дослідження та вирішення означених теоретичних проблем були використані 
наступні методи: діалектичний та історичний підходи; логічного, системного й 
порівняльного аналізу; метод класифікації. 

На сучасний момент у науковій економічній літературі спостерігається різноманіття у 
визначенні поняття підприємництва [1-3]. При цьому слід додати, що у своїй більшості ці 
формулювання збігаються стосовно визначення мети, мотиву, характеру підприємницької 
діяльності як засобу досягнення мети і реалізації мотиву. 

На нашу думку, під підприємництвом слід розуміти притаманну товарній формі 
організації економічної сфери буття референтну форму здійснення господарської діяльності 
відповідними організаційними структурами. 
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Зміст підприємництва, як референтної форми господарської діяльності проявляється: 
по-перше, в інноваційному характері зазначеної діяльності; по-друге, її меті, направленої на 
можливість отримання суб’єктом господарювання надприбутку (економічного прибутку).  

На сучасному етапі еволюції економічної сфери буття інноваційний характер 
господарської діяльності забезпечується  шляхом упровадження: 

 якісних змін у технології і організації процесу виробництва, що призводить до 
підвищення рівня споживчої вартості економічних благ;  

 референтних форм його матеріально-технічного забезпечення й збуту економічних 
благ;  

 референтних форм організаційного розвитку або взаємодії підприємств. 
Якщо перші два із зазначених способів забезпечення підприємництва опрацьовані 

економічною наукою та освоєні господарською практикою, то останній потребує проведення 
ґрунтовних досліджень.  

У теоретичній і прикладній галузях економічної науки не дається чіткого 
розмежування, пояснення, узагальнення й класифікації нинішнього різноманіття 
організаційних форм здійснення підприємницької діяльності. Констатується їх існування як 
прояв певних сучасних форм підприємства  або як прояв іншого економічного феномену – 
об’єднання підприємств [5-7]. Немає чіткого онтологічного розмежування між зазначеними 
явищами та їх зв’язку з підприємництвом.  

Наявність означених теоретичних проблем обумовлена метафізичним характером 
методології дослідження економічної науки, унаслідок чого сучасна господарська практика 
розглядається як незмінна даність, а відповідно не досліджується вищезгадане різноманіття 
форм економічних явищ з позицій процесу еволюції економічної сфери буття. Поза увагою 
залишаються фундаментальні економічні процеси, що забезпечують цю поліфонію, яка, по-
суті, є матеріальним формальним проявом глобального процесу еволюції.  

На підставі проведених досліджень щодо вирішення окреслених теоретичних проблем 
запропонована наступна теоретична концепція організаційних форм (структур) 
підприємництва. 

Підприємницька діяльність формалізується у певних організаційних структурах. На 
сучасному етапі розвитку економічної сфери буття слід виділяти  такі організаційні типи 
зазначеного виду господарської діяльності: 

 підприємство; 
 холдинг; 
 об’єднання підприємств. 

Історично першою формою організаційної структури здійснення підприємницької 
діяльності є підприємство. Холдинг та об’єднання підприємств виникають значно пізніше, 
лише на певному етапі розвитку розвинутої форми товарного господарства як певної форми 
організації економічної сфери буття.  

Взаємзв’язок між цими економічними явищами має діалектичний характер: з однієї 
сторони ці організаційні форми підприємництва генетично пов’язані – холдинг й об’єднання 
підприємств виникають і розвивається на основі підприємства; з іншої – виступають як 
альтернативні типи організаційної структури підприємництва щодо підприємства. Зазначені 
типи організаційних структур підприємництва розрізняються між собою як: 

 за причинами виникнення; 
 внутрішнім типом господарського механізму здійснення діяльності; 
 характерними ознаками й формами існування; 
 типом оцінки ефективності їх діяльності; 
 тенденціями розвитку та чинниками, що їх визначають.  

У той же час спільним для них є те, що вони виступають опосередкованими 
способами реалізації економічного інтересу домашніх господарств у процесі участі останніх 
у господарських відносинах. 
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Вищезазначені обставини вимагають осучаснення, і відповідно уточнення категорій 
«підприємство», «холдинг», а також більш повного й чіткого розкриття сутності категорії 
«об’єднання підприємств». 

Під підприємством слід розуміти певний тип організаційної структури 
підприємництва у формі господарської організації, діяльність якої здійснюється у межах 
нано- та мікроекономічного рівнів господарської сфери буття з метою реалізації власного 
економічного інтересу. 

Холдинг слід розглядати як певний тип організаційної структури підприємництва у 
формі комерційної структури, що сформована з підприємств корпоративного типу і 
діяльність якої здійснюється на мікроекономічному рівні господарської сфери буття з метою 
реалізації економічного інтересу того підприємства, яке володіє контрольними пакетами 
акцій інших її членів. 

Порівняно нове економічне явище «об’єднання підприємств» слід трактувати як  
певний тип організаційної структури підприємництва у формі некомерційної структури, 
утвореної добровільно зацікавленими підприємствами для координації їх господарської 
діяльності з метою реалізації економічних інтересів окремого кожного з учасників цього 
об’єднання. 

До суттєвих відмінностей між підприємством, холдингом і об’єднанням підприємств 
доцільно віднести якісну різницю у типах внутрішнього господарського механізму 
здійснення їх діяльності, а також типах оцінки ефективності цієї діяльності.  

Якщо в основу формування та забезпечення діяльності підприємства й холдингу 
покладено ієрархічний тип господарського механізму, який у сучасних умовах розвитку 
економіки доповнюється стихійним, то діяльність об’єднання підприємств побудована на 
новому його типі – координаційному, відкритому ще Франсуа Перру. Особливість цього 
типу господарського механізму полягає у тому, що діяльність контрагентів у зовнішньому 
середовищі визначається на певний термін консолідованим економічним інтересом 
учасників об’єднання, який на договірній основі забезпечує упорядкованість їх взаємодії. 

Слід додати, що тип господарського механізму, у свою чергу, визначає тип оцінки 
ефективності господарської діяльності різновидів організаційних структур підприємництва: 

 ієрархічного – це конкурентна або ринкова ефективність (підприємство, холдинг); 
 координаційного – Парето-ефективність (об’єднання підприємств).  

Слід зазначити, що у процесі розвитку економічної сфери буття, який обумовлений 
впливом наявності, масштабами та інтенсивністю підприємницької діяльності 
господарюючих суб’єктів, відбувалась і відбувається диференціація не тільки організаційних 
структур останньої, але й виникнення нових форм у середовищі самих цих структур, зокрема 
підприємства, холдингу і об’єднання підприємств.  

Узагальнення минулої та сучасної  практики поліфонії організаційних форм 
підприємства дозволили виділити процес еволюції його базових  історичних форм: 

 мануфактура  (охоплює період існування з ХУІІ по ХУІІІ ст.); 
 фабрика (охоплює період з ХІХ до першої третини ХХ ст.); 
 корпорація (починається у другій третині ХХ ст. і продовжується до теперішнього 

часу). 
Модерними (сучасними) організаційними формами корпорації є трест,  національний 

та міжнародний концерни.  
Як трест, так і концерн відносяться до великих за розмірами підприємств, але трест 

розташований на одній земельній діяльні, а концерн – на декількох територіально 
розгалужених або у межах національної або світової економічних систем. До того ж, трест 
має централізовану, а концерн децентралізовану систему управління. 

Використання холдингу практикується у двох формах: виробничий; фінансовий. 
Якщо у першому випадку холдинговою компанією виступає підприємство однієї з виробних 
галузей, то у другому – комерційний банк. 
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Форми об’єднань підприємств: асоціація; картель; синдикат; пул; консорціум; 
холдингове об’єднання підприємств (перехресний холдинг); галузево-фінансова 
(промислово-фінансова) група; економічний кластер; стратегічний альянс. 

Асоціація – це форма об’єднання підприємств, створена з метою постійної 
координації господарської діяльності підприємств однієї галузі з питань, що стосуються 
напрямків розвитку галузі, політики підприємств у сфері спеціалізації та кооперації 
виробництва, науково-технічного розвитку, а також правовому забезпеченні й захисті їх 
підприємницької діяльності. 

Картель – це форма об’єднання підприємств, створена підприємствами однієї галузі 
для координації здійснення їхньої комерційної діяльності щодо регулювання територіально 
збуту продукції, виготовленої її учасниками. 

Синдикат – це форма об’єднання підприємств, особливістю якої, на відміну від 
картелю, є те, що підприємства-учасники укладають договір щодо координації діяльності на 
тільки у сфері збуту продукції, але й закупівлі сировинних ресурсів, здійснюючи власну 
комерційну діяльність через спільну постачальницько-збутову мережу. 

Пул – це форма об’єднання підприємств, що створюється на основі картельної угоди, 
якою передбачено формування загального фонду прибутку та його розподіл згідно квот, 
визначених його учасниками. 

Консорціум це форма об’єднання підприємств, метою якої є спільне створення й 
використання на визначений термін певного виду або видів нематеріальних ресурсів на 
основі координації інноваційної діяльності підприємств-членів цього виду об’єднання. 

Холдингове об’єднання підприємств – це форма об’єднання підприємств, метою якої є 
здійснення скоординованого стратегічного управління інвестиційно-інноваційною та 
фінансовою діяльністю його членів через механізм спільної участі у капіталі підприємств-
учасників цього виду об’єднання.  

Принципові онтологічні відмінності між холдингом і холдинговим об’єднанням 
підприємств полягають у: характері відносин власності (концентрація на противагу 
деконцентрації дифузії власності корпорації); принципах організації різних форм 
підприємництва та здійсненні ними господарської діяльності (єдиноначаліє та примус і 
відповідно консенсусу та добровільності); характері системи управління (централізована на 
противагу солідарній); мотивах їх утворення (реалізація економічного інтересу холдингової 
компанії через  управління господарською діяльністю або фінансово-економічними 
ресурсами корпоративних підприємств і відповідно спільна реалізації власних економічних 
інтересів  підприємств); господарському механізмі реалізації економічного інтересу 
підприємств (ієрархічного типу і відповідно координаційного типу). 

Галузево-фінансова (промислово-фінансова) група  – це форма об’єднання 
підприємств, у межах якої здійснюється координація господарської діяльності великих 
виробничих (промислових) підприємств та крупних фінансово-кредитних установ щодо 
реалізації цільових державних економічних програм, направлених на вирішення засадних 
проблем структурної перебудови та розвитку на інноваційній основі базових галузей 
народногосподарського комплексу країни. 

Економічний кластер – 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.  

Стратегічний альянс – це форма об’єднання підприємств, яка створена з метою 
довгострокової координації господарської діяльності міжнародних підприємств на основі 
стратегій зростання та розвитку. 

Виникнення, розвиток і диференціація визначених типів організаційних  структур 
підприємництва неможливо пояснити, як це робили класики економічної теорії, лише 
впливом традиційного фундаментального чинника економічної еволюції – процесом 
суспільного поділу праці, а також дією окремих його форм – спеціалізацією та 
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кооперуванням. У сучасній економічній науці закріпилось положення про те, що вектор, 
динаміку й форми розвитку процесу суспільного виробництва визначають на нинішньому 
етапі еволюції економіки не тільки згадані форми процесу суспільного поділу праці, але 
також і новий процес – інтеграції [7-11].  На підставі дії цього процесу пояснюють 
урізноманітнення форм сучасного підприємства, а також виникнення таких нових 
економічних явищ, як холдинг и об’єднання підприємств. 

Однак із наведеним твердженням неможна погодитися, навіть якщо спиратися на 
семантику самого терміну інтеграція, що, у свою чергу, як логічна форма, має узгоджуватися 
з економічною сутністю зазначеного процесу – об’єднання частин у цілісність. Крім того, 
слід враховувати ще й вплив такого природного процесу організаційного розвитку 
підприємства, як концентрація. Таким чином, мова може йти лише про еволюцію форм 
підприємства, що досягається як за рахунок традиційного способу (розширене відтворення 
підприємства), так нових, що у нинішніх умовах стали домінуючими – поглинання й злиття. 

Що стосується холдингу, то його поява зумовлена дією нового явища, як специфічної 
форми процесу відтворення суспільного виробництва – процесу поляризації, також 
відкритого Ф. Перру. Процес поляризації передбачає встановлення між підприємствами 
взаємовідносин у формі складного підпорядкування. Реалізується він за допомогою такого 
формотворчого способу як поглинання. Його визначальною особливістю поряд з вище 
переліченими є поляризований характер дифузійної власності на капітал підприємства, 
унаслідок чого виникає своєрідна гібридна форма сукупності підприємств – холдингова 
система, для якої характерна наявність мажоритарного або міноритарного акціонера як 
юридичної особи – холдингової компанії. Корпоративні підприємства, що входять до складу 
цієї системи, формально залишаючись юридичними особами, по-суті втрачають економічну 
незалежність. 

Третя форма підприємництва (об’єднання підприємств) виникає унаслідок дії ще 
однієї нової форми процесу відтворення суспільного виробництва – процесу об’єднання. 
Способом утворення об’єднання підприємств є консолідація, об’єктом якої є певні 
конкурентні переваги окремих членів об’єднання, що використовуються його членами на 
безоплатній основі.  

Слід додати, що на відміну від об’єднання підприємств,  підприємство, незалежно від 
його організаційного типу чи виду, створюється унаслідок придбання й локалізації його 
власником або власниками  певної сукупності правоспроможностей (пучка 
правоспроможностей) для здійснення господарської діяльності, тобто певних умов і засобів, 
які забезпечують реалізацію його економічного інтересу. До того ж, підприємство є це 
статутною, а   об’єднання підприємств – договірною організаційною структурою 
підприємництва.    
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Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це філософське поняття, що 
визначає позицію компанії щодо своєї країни, суспільства, співробітників та навколишнього 
середовища. Сучасна компанія розуміє свою відповідальність і прагне стати компанією з 
«людяним обличчям» [1]. 

Термін КСВ став вживатися у 1970-х роках, у міжнародній практиці він 
використовується для визначення добровільних зобов’язань, взятих на себе компанією щодо 
підвищення якості життя та роботи не тільки своїх співробітників, а також суспільства і 
навколишнього середовища [1]. 

Один з найбагатших людей світу і в той же час один з найбільш активних діячів у 
сфері КСВ Білл Ґейтс вважає: «Величезне багатство йде поряд з великою відповідальністю, 
зобов’язаннями поділитися з суспільством і забезпечити найкращий розподіл цього багатства 
тим, хто його потребує» [1]. 

Найвпливовішим міжнародним фаховим об’єднанням є ESOMAR, заснована 1947 
року як Європейська асоціація маркетологів і соціологів. Сьогодні це об’єднання з понад 
4400 членів у 100 країнах світу, представлених як дослідниками, так і замовниками. В 
Україні членами ESOMAR є 23 особи з таких компаній як, InMind, Українська асоціація 
маркетингу, ГФК ЮКРЕЙН, група компаній «Українська маркетингова група», Український 
маркетинговий проект, Перший рейтинговий портал, MEMRB-UMG, MASMI Україна. З 2005 
року генеральний директор Української Асоціації Маркетингу є обраною Національним 
представником ESOMAR в Україні [1]. 

Серед завдань ESOMAR - постійний перегляд Керівництв та Директив ESOMAR, 
Міжнародного процесуального кодексу маркетингових і соціологічних досліджень ICC/ 
ESOMAR. Сучасний Кодекс слугував «парасолькою якості» для дослідників та замовників, а 
також забезпечував належність виконання міжнародних проектів, оскільки був прийнятий 
більш ніж 100 асоціаціями у всьому світі як обов’язків стандарт під час проведення 
досліджень. Це забезпечило загальне розуміння суті досліджень, методик і методів їхнього 
проведення [2]. 

У новій редакції Міжнародного процесуального кодексу ICC/ ESOMAR були 
редаговані визначення маркетингових досліджень: 

1. Маркетингове дослідження, що включає соціальні дослідження й опитування 
громадської думки, - це систематичне збирання та інтерпретація інформації про приватних 
осіб і організації, що використовує статистичні й аналітичні методи і техніки прикладних 
соціальних наук для розробки гіпотези або підтримки прийняття рішень. Ідентичність 
респондентів не буде відкрита користувачу інформації без висловленого до кінця дозволу і 
жодний торговий підхід не буде впроваджено до них як прямий результат того, що вони 
використали інформацію. 

2. Дослідник є визначений як будь-яка фізична особа або організація, що виконує 
маркетингове дослідження чи діє як консультант з проекту маркетингового дослідження 
включно з тими, що працюють в організації клієнта. 
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3. Клієнт визначений як будь-яка фізична особа або організація, що вимагає, доручає, 
надає повноваження або надає гроші на все або частину проекту маркетингового 
дослідження. 

4. Респондент, визначений як будь-яка фізична особа або організація, якою 
інформація зібрана для цілей проекту маркетингового дослідження незалежно від того, або 
були вони про це проінформовані, або до якого звернулися за інтерв’ю. 

5. Інтерв’ю визначене як будь-яка форма контакту з респондентом з метою  збору 
інформації для цілей маркетингового дослідження [3]. 

Характерними ознаками маркетингового дослідження є: застосування науково-
дослідницьких методів, вивчення порівняно невеликих та, як правило, репрезентативних 
вибірок релевантних груп населення. Маркетингове дослідження займається головним чином 
(хоча і не без винятку) аналізом та звітністю стосовно сукупних груп опитаних і за жодних 
обставин не надає інформацію по окремих індивідах; гарантується конфіденційність 
інформації, одержаної від респондентів [4]. 

Інформація щодо респондента може бути відкрита лише за умови повної згоди 
респондента та з дослідницькими цілями, до того ж тільки дослідницьким агенціям, які 
залучені до проведення дослідження. Зібрана у ході дослідження інформація може 
використовуватися лише з дослідницькою метою [4]. 

Перегляд Кодексу ICC/ ESOMAR здійснюється на основі етичних принципів 
проведення досліджень, які широко обговорювалися на зустрічі фахівців Міжнародної 
торгової палати (ICC - International Chamber of Commerce) у 2003 році [2]. 

Аналізуючи сучасний текст Кодексу ICC/ ESOMAR, Робоча група підкреслила, що 
текст зосереджує увагу на етичних і професійних принципах.  

Перегляд також спрямований на посилення гарантій і відповідальності стосовно 
даних, отриманих від індивідуальних респондентів, захист їхніх прав і прозорість у 
відносинах між дослідниками та респондентами [3]. 

У сфері маркетингових досліджень надзвичайно важливо не переступити грань, за 
якою одержання маркетингової інформації, необхідної фірмі, переростає у втручання в 
приватне життя й порушення відповідних прав людини. Тому менеджери, відповідальні за 
маркетинг, у найбільш явному вигляді зіштовхуються у своїй професійній діяльності з 
етичними проблемами. 

Маркетингові дослідження - один з видів бізнесу, тому проблеми соціальної 
відповідальності стосуються їх повною мірою. Одним з видів маркетингових досліджень є 
дослідження соціальної відповідальності бізнесу, наприклад, моніторинг соціальної 
відповідальності компаній, що проводиться Globscan (Торонто) більш, ніж у 30 країнах, вони 
оцінюють корпоративні іміджі, резонанс у суспільстві на їх діяльність. Ця тематика включає 
такі питання як зміна очікувань людей і їх уявлень про те, що таке соціальна 
відповідальність компаній; КСВ - рейтинг - які компанії сьогодні вважаються лідерами в 
галузі соціальної відповідальності, а які вважаються відстаючими; які канали найбільш 
ефективні для інформування широкої громадськості про суспільно-корисну діяльність 
компаній; яка суспільно-корисна діяльність викликає найбільший резонанс у суспільстві та 
ін. [5]. 

Теоретично ефективність маркетингових досліджень є відношенням результативності 
(ступеня досягнення мети дослідження) до витрат. При цьому соціальна відповідальність 
передбачає по-перше, необхідність розглядати не тільки фінансові, а й соціальні витрати, по-
друге, розглядати не тільки витрати дослідника, а й витрати респондента [5]. 

Компанія, як і індивідуальні члени суспільства, має діяти соціально відповідальним 
чином і сприяти зміцненню моральних засад суспільства. 

У 60 роках ХХ століття у суспільстві виник новий погляд на проблему відносин 
бізнесу до суспільства, у звітах та рекламних кампаніях щораз частіше стало з’являтися 
слово «екологія». Окрім того діяльність компаній почала оцінюватися також з точки зору 
етичності їх поведінки щодо співробітників, клієнтів, інвесторів і постачальників. Політика 
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компаній була радикально змінена: залучення бізнесу до рішення соціальних та екологічних 
проблем стала ефективнішою [1]. 

На Заході КСВ не сприймається лише як благодійна діяльність. Світова практика 
показує, що КСВ допомагає компаніям підвищити ділову репутацію, встановити 
збалансовані і довірчі відносини як з державою, так і з суспільством [1]. 

Свобода діяльності підприємця проявляється у здатності прийняття виваженого 
рішення, використанні певних способів досягнення мети, можливості вибору певного 
варіанта поведінки. Вибір оптимального варіанта, який відповідав би не тільки внутрішнім 
переконанням та інтересам, а й інтересам суспільства, може бути здійснений лише за умов 
високої етичності поведінки підприємця [6]. 

Провідне місце серед них безумовно займають ті, що обумовлюють природу 
підприємця і підприємництва. Перша риса - це заповзятливість, яка розуміється як здатність 
досягати поставленої мети за рахунок власної ініціативи, винахідливості, практичної 
кмітливості, готовності йти на певний ризик, приймати і реалізовувати оригінальні ідеї. 
Друга - це соціально-новаторський характер діяльності підприємця, його особлива роль у 
ринковій трансформації економіки. І нарешті, остання риса, що визначає природу 
підприємця, - це людський фактор, людина, зусилля якої в умовах ринкової економіки 
спрямовані на одержання прибутку, поєднуються з етичною та психологічною готовністю до 
відповідального, чесного цивілізованого підприємництва. Це означає, що в будь-якій 
підприємницькій діяльності повинні враховуватися інтереси і потреби держави та всього 
суспільства [6]. 

Саме поєднання чітко усвідомленої природи підприємництва, визначення її 
корисності для економічного розвитку і соціального прогресу з дотриманням певних норм 
поведінки підприємцем дає змогу виділити складові підприємницької етики. 

У конкретній діяльності складові отримують своє втілення в особливому 
підприємницькому типі мислення, здатності розглядати все, з чим стикається бізнесмен, з 
точки зору корисності для власної справи. Успіх підприємницької діяльності значною мірою 
залежить від уміння налагоджувати партнерські зв'язки, дотримуватися договірної 
дисципліни, зберігати комерційну таємницю [6]. 

Підприємницькі структури - компанії, фірми проводять різноманітні заходи з метою 
підтримання й постійного зміцнення певних ціннісних стандартів і етичних принципів у 
відносинах з населенням. Головною метою цих заходів є узгодження інтересів фірми з 
етичністю поведінки працівників та менеджерів. При цьому пріоритет надається репутації 
фірми перед діями її конкретних представників, якщо ці дії проводяться з метою невірно 
сприйнятої чи особистої вигоди [6]. 

Системний підхід дає змогу розглянути соціальну відповідальність як внутрішнє 
багатогранне явище, як єдність суб'єктивного і об'єктивного, як систему орієнтацій і 
цінностей, що реалізується на декількох рівнях господарювання, а саме: державному, 
регіональному, галузевому та на мікрорівні [7]. 

Розглядаючи теоретичні положення соціальної відповідальності підприємств, варто 
зосередити увагу на розвитку соціальної відповідальності на мікрорівні, оскільки інші 
вищезазначені рівні виявлення соціальної відповідальності потребують детальних та 
глибоких досліджень [7]. 

Сьогодні поняття соціально відповідального бізнесу поширюють і прагнуть 
інтегрувати у всю ділову активність перш за все всі великі вітчизняні підприємства, банки 
корпорації. Водночас вона істотно впливає на малий і середній бізнес [7]. 

Як зазначає фахівець з менеджменту П. Друкер, організація не може існувати у 
вакуумі, а тому розглядається як складова частина суспільства, яка функціонує для 
задоволення його потреб. Тому, ведучи основну діяльність, підприємство повинно впливати 
на людей, мати авторитет та владу над людьми, власні цілі та функції, що пересікаються з 
потребами суспільства. Підприємство є складовою навколишнього середовища, джерелом 
робочих місць, податкових надходжень, а також чинить негативний вплив на довкілля, 
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забруднюючи його. Воно повинно не тільки турбуватися про кількісні економічні показники 
суспільства, а враховувати необхідність та брати активну участь у покращенні його 
фізичного, духовного та соціального середовища, тобто повинно діяти соціально 
відповідально [7]. 

Зазначимо, що переваги соціальної відповідальності для бізнесу багато в чому 
залежать від пріоритетів його економічного розвитку. Відповідно до матриці бізнес-
можливостей соціальної відповідальності бізнесу, створеної Sustani Ability International, для 
ринків, що розвиваються, характерні такі сфери практичної користі соціальної 
відповідальності бізнесу: 

- досконалість екологічних процесів - зростання продуктивності і доходів, економія 
витрат з використанням екологічно безпечного обладнання; 

- формування репутації підприємства - підвищення цінності бренду, економія ресурсів 
на налагодженні зв'язків з органами влади і контролю; 

- людські ресурси - економія ресурсів на приваблюванні й утриманні кваліфікованих 
спеціалістів; 

- доступ до нових ринків - стандартизація згідно із міжнародними критеріями (ISO і 
т.д.); 

- ефективне управління ризиками - своєчасний і оперативний доступ до інформації з 
компетентних джерел і можливість швидко реагувати на критичні проблеми в регіоні [7]. 

Звичайно, перелік вищезазначених бізнес-можливостей соціальної відповідальності 
бізнесу можна було б доповнити. Проте в економічних умовах України саме ці можливості є 
найбільш прийнятними та близькими для розуміння бізнесу, головним пріоритетом якого все 
ще, великою мірою, є виживання [7]. 

Доволі часто керівництво сприймає соціальну відповідальність бізнесу як допомогу 
тим, хто її потребує, або як періодичне спонсорство. Якщо спонсорський проект не 
узгоджується з стратегією підприємства, то покупець сприйме участь компанії в такому 
проекті як ще один спосіб самореклами. У такому разі основною помилкою українських 
компаній є те, що соціальна відповідальність у діяльності багатьох підприємств відіграє роль 
швидше одноразового, ніж системного заходу. [7] 

Отже, запорукою успішної системи менеджменту у соціальній відповідальності 
бізнесу є створення відповідної бізнес-стратегії, що є комплексною, довгостроковою 
справою для будь-якого підприємства. Головною метою такої системи є інтеграція 
соціальних та екологічних пріоритетів у діяльності підприємств на всіх рівнях прийняття 
рішень, що має поліпшити якість менеджменту загалом [7]. 

Зазначимо, що єдиного універсального підходу до формування соціальної 
відповідальності бізнесу підприємств та необхідної для цього структури не існує. Кожний 
окремий випадок специфічний і має враховувати особливості роботи підприємства, мету 
його діяльності, розмір, вид економічної діяльності, культурно-географічні особливості 
тощо. Тому запропонована модель реалізації соціальної відповідальності в управління 
діяльністю підприємств мала б задовольнити бажання багатьох бізнесменів, оскільки вона 
враховує не лише прагнення суспільства та держави, а й інтереси самої організації [7]. 

Виявлення соціальної відповідальності у всіх формах супроводжується не лише 
додатковими витратами підприємства, а й деякими перевагами та новими можливостями для 
нього, а саме: зміцнення репутації та іміджу, ефективніше ведення бізнесу, забудова 
"території" бізнесу, підвищення інвестиційної привабливості організації та 
конкурентоспроможності, сприятливі довгострокові перспективи тощо [7]. 

Маркетологам часто доводиться вирішувати проблеми етичного плану, адже те, що 
вигідне для бізнесу, не завжди чесне з точки зору моралі. Позаяк не всі маркетологи є 
бездоганними з точки зору чесності та порядності, підприємствам потрібно розробляти 
корпоративні норми маркетингової етики — правила, якими повинен керуватися не лише 
кожен працівник служби маркетингу, а й усього підприємства. Ці норми стосуються: 

- відносин з дистриб’юторами; 
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- правил реклами; 
- обслуговування споживачів; 
- цінової політики; 
- розробки товарів та послуг; 
- моральних стандартів загального плану [8]. 
Коли маркетолог працює за принципом «Продавай не замислюючись», його поведінку 

на ринку можна назвати сумнівною і аморальною. У своїй діяльності він потребує певного 
набору принципів, що допомагають у моральній оцінці конкретної ситуації і рішенні, 
наскільки далеко він може зайти, прагнучи отримати прибуток [8]. 

Кожне підприємство та менеджер з маркетингу повинні визначити для себе певні 
норми соціальної відповідальності та етики. Коли воно керується принципом діяльності на 
благо суспільства, кожен його менеджер повинен не тільки діяти в рамках закону та діючих 
норм ділової етики, але й демонструвати глибоку особисту порядність, корпоративну 
свідомість та турботу про добробут споживача [8]. 

Проте жоден моральний кодекс чи збірник етичних норм не можуть виступити 
гарантом високоморальної поведінки. Етичність та соціальна відповідальність потребують 
загального високого морального рівня, що має стати невід’ємною складовою корпоративної 
культури.  

Нове тисячоліття готує маркетологам нові випробування і нові можливості. З одного 
боку, інноваційні технологічні розробки комп’ютерів, глобальних комунікацій, 
інтерактивного телебачення, нових видів транспорту, зв’язку відкривають нові маркетингові 
можливості, а з іншого — посилюються обмеження, спричинені соціальними, економічними, 
культурними та екологічними чинниками. Гарні перспективи відкриваються перед 
підприємствами, здатними створювати нові споживчі цінності в умовах високої соціально-
етичної відповідальності.  

Згідно з Міжнародним кодексом ЄСОМАР маркетингові дослідження — це системне 
збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, 
потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої 
економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності. 

Американська асоціація маркетингу визначає маркетингові дослідження як функцію, 
що є з’єднувальною ланкою між споживачем, клієнтом, громадськістю і товаровиробником 
за допомогою інформації. Остання використовується для з’ясування та визначення 
маркетингових проблем; для генерування, поліпшення й оцінювання маркетингових дій; для 
моніторингу маркетингової діяльності; для поліпшення розуміння маркетингу як процесу. 
Маркетингове дослідження уточнює інформацію, необхідну для пошуку цих даних, 
розробляє метод збирання інформації, керує і спрямовує його процесом збирання даних, 
аналізує результати, повідомляє про знахідки та їх запровадження [9]. 

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, 
забезпеченні інформацією, яка уможливлює створення ефективної маркетингової програми 
підприємства. Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і 
можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку в 
конкретний час, знизити міру ризику і невизначеності, збільшити ймовірність успіху 
маркетингової діяльності. Предметом маркетингових досліджень є конкретна маркетингова 
проблема, що стосується ситуації в мікросередовищі чи в зовнішньому бізнес-середовищі 
підприємства, а їх об’єктом — певний суб’єкт системи «підприємство–ринок–економіка» або 
певна його конкретна характеристика [9]. 

Сьогодні соціальна відповідальність бізнесу порівняно з іншими рівнями виявлення 
остаточно не визначена. Її розробляють в основному на перетині теоретико-методологічних, 
методичних та практичних аспектів у межах різних суспільних наук. Соціальна 
відповідальність є важливою складовою частиною ефективного управління підприємством. 
Передумовою цього повинен стати розвиток відносин соціального партнерства на рівні як 
усього суспільства, так і окремих підприємств. Основною метою діяльності підприємств у 
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соціальній сфері є підвищення людського потенціалу, а важливим інструментом її реалізації 
повинно стати соціальне планування [10]. 

В умовах ринкового господарювання соціальна відповідальність підприємств є 
важливою складовою їх ділової репутації, і залежить вона як від цілей власника 
підприємства, так і від самого підприємства як організації [10]. 
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5.6. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОФІЛЬ КУЛЬТУРИ БІЗНЕС-
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У зв’язку з проблемою деградації і руйнування навколишнього природного 
середовища особливої актуальності набуває доповнення економічних постулатів ринкового 
механізму культурно-ментальними. В екологічному плані стає важливим усвідомлення 
необхідності збереження та відновлення усієї сукупності суспільно-природних цінностей. В 
економічному – спрямування комерційних ініціатив у русло розвитку раціонального 
природокористування.  

Найвищим рівнем раціоналізації природокористування є сталий розвиток [1]. 
Опорним поняттям сталого розвитку будемо вважати таке, що було запропоновано 
Всесвітньою комісією з довкілля та розвитку, а саме: «це такий розвиток, що задовольняє 
потреби сучасного покоління, не ставлячи під загрозу можливість майбутніх поколінь 
задовольняти їх власні потреби» [2]. Не дивлячись на стисле формулювання, дане 
визначення є насправді  досить містким за своїм сутнісно-змістовим наповненням.  

По-перше, у даному визначенні проголошується принцип безпеки, який, будучи 
застосованим конкретно до природних ресурсів, передбачає такий рівень їх споживання у 
поточному періоді, за якого б майбутні покоління не відчували їх дефіциту. Деякі дослідники 
називають цей підхід екологічно справедливим, а принцип турботи про нащадків – еко-
справедливістю [3]. Погоджуємося, що такі висновки є доречними, оскільки майбутні 
покоління не здатні впливати на рішення попередників, що несправедливо порушує їхні 
права на належні стандарти якості життя, які, щонайменше, повинні відповідати сучасним та, 
принаймні, не погіршуватися. По суті, мова йде про певну систему культурних відносин між 
поколіннями та по відношенню до довкілля. У першому випадку це досягається завдяки 
етичній соціальній поведінці на рівні «індивід – індивід». У другому – у вигляді певної 
екологічноорієнтованої системи сприйняття навколишнього природного середовища 
окремою людиною або підприємцем. У контексті нашого дослідження виокремимо 
покоління підприємців як основних суб’єктів природоперетворювальної діяльності. 
Адекватною економічною оцінкою фактору культури у такому разі є раціональне бізнес-
природокористування.  
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По-друге, проголошений постулат щодо пріоритетного задоволення потреб майбутніх 
поколінь закономірно порушує питання про екофутуристичну цінність природних ресурсів, 
яка повинна стати важливою ознакою культури природокористування. Застосувавши теорію 
поколінь при аналізі природних ресурсів, нами було отримано три класифікаційні групи 
ресурсів за ознакою їх екофутуристичної цінності та належності до одного з поколінь – 
Альфа, Бета або Гамма. До природних ресурсів покоління α належать питна вода, мідна руда 
та дорогоцінні метали. До природних ресурсів покоління β належать рослинні ресурси, 
нафта, природний газ, уранові руди та залізна руда. Вище перелічені ресурси володіють 
граничною футуристичною цінністю, а отже у першу чергу підлягають охороні та 
потребують пошуку адекватних замінників. Переважна більшість природних ресурсів 
належать до покоління γ. Проте, такі ресурси, як морепродукти, біомаса, гідроенергоресурси, 
деревина, рекреаційні послуги, гумусоутворення та асиміляційний потенціал відносяться 
все-таки до групи низької екофутуристичної цінності. Це обумовлено безпрецедентними 
масштабами їх забруднення, споживання та підвищеною чутливістю до негативних наслідків 
глобального потепління. Найвища футуристична цінність притаманна сонячній, 
геотермальній та вітровій енергії. Вважаємо, що це дозволить підвищити відповідальність 
підприємців перед майбутніми поколіннями та покласти на себе зобов’язання щодо їх 
збереження. Проміжні висновки по двох пунктах резюмовано на рис. 1. 

 
 Рис. 1. Зобов’язання перед майбутніми поколіннями на засадах  

еко-справедливості [4, с. 995] 
 

По-третє, у визначенні сталого розвитку чітко розмежовано горизонти розвитку на 
короткострокові (для сучасних поколінь) та довгострокові (для майбутніх поколінь) стратегії 
суспільного зростання. Досліджуючи екологічні проблеми з точки зору теорії поколінь, 
цілком правомірно розуміти під останніми носіїв певних культурних цінностей, а у 
короткостроковій та довгостроковій перспективі – розрізняти монокультурні та 
полікультурні бізнес-рівні природокористування. Під монокультурним типом підприємців 
розуміємо бізнесові групи, що функціонують у теперішній момент часу, і які в результаті 
глобалізації та розвитку Internet-технологій є відносно однорідними за культурними 
ознаками. В економічному плані виключення становить норма віддачі інвестованого 
капіталу, яка відрізняється по країнах та певним чином накладає обмеження на економічні 
рішення підприємця та вибір ним економічного виду діяльності. Під полікультурним типом 
бізнес-представників розуміємо зміну їх генерації та динамічний розвиток у часі. 
Запропоноване нами поняття монокультурного класу підприємців частково наближене до 
словосполучення «intra-generational», а полікультурного – до поняття «inter-generational», які 
широко застосовуються у зарубіжній практиці [5]. З точки зору раціонального бізнес-
природокористування, особливу увагу привертає вивчення монокультурних та 
полікультурних еколого-економічних екстерналій. 
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По-четверте, оскільки сталий розвиток передбачає його орієнтацію на довготривалий 
тренд, як про це можна судити із визначення, розгляд культури як укорінених, зафіксованих 
з часом, стійких етичних зв’язків у цьому контексті є найбільш виправданим.        

Отже, ми з’ясували, що концепція сталого розвитку є культуроцентричною. Виведемо 
графічну структуру сталого розвитку в системі культурних координат (рис. 2). 

Рис. 2. «Культурний чотирикутник» сталого розвитку 
 

Чотирикутник, або культурний вузол, дає уявлення про якісні характеристики 
культури бізнес-природокористування, які визначають загальний рівень готовності 
підприємців до здійснення екологоконструктивної природопреретворювальної економічної 
діяльності.     

Аналіз літературних джерел стосовно включення культурних компонентів у сферу 
раціонального бізнес-природокористування дозволив виділити наступні підходи. 

З точки зору першого підходу, або біхейвіористичної концепції, культура 
розглядається як  відносини, які забезпечують дотримання певних екологічних обмежень, що 
стосуються використання відновних і невідновних природних ресурсів, забруднення 
екосистем тощо шляхом сприйняття природи як рівноцінного і рівноправного партнера 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Морально-етичні принципи природокористування [4, с. 999] 

Принципи Характеристика 

Принцип запобігання 
заподіяння шкоди 

Кожен біологічний вид володіє унікальною інформацією, необхідною для 
збереження екосистем. Така інформація може справити вирішальну роль у будь-
який момент розвитку людства і природи 

Принцип невтручання  
Цей принцип закликає утримуватися від будь-яких обмежень свободи як 
окремих організмів, так і екосистем. Будь-яке втручання може мати пагубні 
наслідки для природи і порушувати сталу рівновагу екосистем 

Принцип порядності 
Етичні принципи зобов’язують людство морально ставитися не тільки до 
подібних собі істот, але й до усіх біологічних видів  

Принцип дотримання 
прав природи 

У природі відсутня «нормативна база» щодо захисту власних інтересів, тому 
людина, яка усвідомила необхідність збереження біосфери, повинна 
законодавчо визначити «права» природи і забезпечити формування 
високоморального сталого суспільства 

Принцип 
справедливого 
відшкодування 

Збиток, завданий природі, повинен бути компенсований шляхом створення 
нових та розширення територій діючих заповідників, надання допомоги 
тваринам і збереження рослин, відновлення порушеного балансу довкілля 

Сучасні покоління 

Природні ресурси Природокористування 

Майбутні покоління 
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Згідно з другим підходом до дослідження культури як соціально-економічної 
категорії, її розглядають як фактор комплексної екологізації економічного зростання та 
приписують ознаки культури екологічної. У такому разі вважають, що екологічна культура 
може бути представлена як сукупність економічних відносин з приводу екологізації 
продуктивних сил суспільства та забезпечення екологічної сталості суспільного відтворення 
[6]. Місце екологічної культури в системі суспільного відтворення може бути 
охарактеризовано такими зв’язками (рис. 3).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Місце екологічної культури в системі економічних відносин [6] 

 

Третій підхід заснований на мотиваційній концепції, в основі якої розуміння культури 
пов’язується зі спонукальними чинниками ресурсофективної діяльності з дотриманням 
обов’язкової умови орієнтації підприємців на ринкові показники та оцінку бізнес-ризиків 
(рис. 4). 

Четвертий підхід, що вивчає культуру, можна охарактеризувати як когнітивний [8]. 
Успішне формування екологічної культури залежить, насамперед, від правильної організації 
пізнавального процесу. Функції екологічної освіти та її роль у формуванні екологічної 
культури характеризуються наявністю взаємозв’язку з природничими науками, 
домінуванням соціальних аспектів та футурологічною спрямованістю.  

З’ясуємо, яким чином попередні підходи пов’язані з концепціями, визначеними у 
складі «культурного чотирикутника». Так, екологічна етика сформувалася під впливом 
біхейвіористичного підходу. Етика економічна, у свою чергу, співвідноситься з розумінням 
екологічної культури як соціально-економічної категорії. В основі концепції екологічного 
мислення підприємця лежить мотиваційний підхід. У дослідженнях культури як системи 
набутих екологічних цінностей спираються на постулати когнітивного підходу.   

З урахуванням отриманих результатів, у якості подальшого об’єкта дослідження 
оберемо підприємництво, що орієнтоване на ресурсозбереження. Як екологічний тип 
мислення підприємця, ресурсозбереження є ментальним процесом відображення об’єктивної 
дійсності, зафіксованим у вигляді певної екологічноорієнтованої системи світосприйняття. 

Під екологічністю мислення будемо розуміти екоатрибутивний світогляд, 
притаманний усім суб’єктам підприємницької діяльності, що зорієнтували власні бізнес-
ініціативи у русло ресурсозбереження. Будучи за своєю природою продуктивним, цей тип 
мислення відрізняється високим рівнем новизни генерованих ідей, що дозволяє творчо та 
ефективно використовувати потенціал удосконалення ресурсовикористання у напрямку 
ресурсополіпшення, ресурсозаміщення, дематеріалізації. До того ж, екоатрибутивний 
світогляд тісно пов’язаний з культурою ресурсовикористання та у широкому розуміння 
визначає один з двох екологічних типів економічного зростання у конкретному бізнес-
середовищі – ресурсомарнотратний або ресурсоефективний. 
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Бар’єри  

Неузгоджена державна політика 

Асиметрія ринкової інформації 
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Обмеження з боку постачальників 

Технологічні бар’єри  

Географічні перепони 

Відсутність фінансової підтримки 

 
 Низька рентабельність 

Висока вартість 

Обмежений доступ до капіталу 

Відсутність досвіду 

Неузгодженість з внутрішніми 
бізнес-процесами 

Низька якість знань 

Орієнтація на прибуток 

Відсутність традицій  

Низька культура 

Зо
вн
іш
н
і б
ар

’є
р
и

  

В
н
ут
р
іш
н
і  
ба
р

’є
р
и

  

Каталізатори  

Зо
вн
іш
н
і  
к
ат
ал
із
ат
ор
и

 

Сприятлива державна політка 

Податки та збори 

Висока урегульованість  

Енергозалежність 

Ціни на природні ресурси 

Споживчий попит 

Фінансова підтримка 

Інформаційна підтримка 

 
 Соціальна відповідальність 

Топ-менеджмент 

Ризик-менеджмент 

Вимоги акціонерів 

Орієнтація на довгострокову 
конкурентоспроможність 

Зниження собівартості  

Висока культура 
В
н
ут
р
іш
н
і  
к
ат
ал
із
ат
ор
и

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Бар’єри та каталізатори переходу на ресурсоефективну бізнес-модель [7] 

 

У результаті футуристичної оцінки сценаріїв сталого розвитку групою учених були 
отримані висновки [9], які можна використати при побудові культурного профілю бізнес-
природокористування. До них віднесемо такі: 

1. Уповільнене зростання чисельності населення стане однією з умов досягнення 
сталого розвитку. 

2. Прогнози щодо економічного зростання не є синонімами сталого розвитку у 
майбутньому. У цьому плані більш нагальним питанням є еколого-економічна конвергенція 
регіонів, що передбачає подолання економічної та екологічної нерівності.   

3. З метою досягнення сталого розвитку у майбутньому інтенсивність споживання 
енергії повинна зростати щонайменше на 1 % щорічно, проте вуглецева насиченість енергії 
знижуватися на 3 % відповідно. 

4. У контексті сталого розвитку стратегії споживання викопних природних ресурсів 
повинні бути націлені на дотримання оптимального співвідношення між обсягами їх запасів і 
обсягами видобування, при цьому застосування нових технологій уможливить перетворити 
видобуток нерентабельних природних ресурсів на економічно доцільне надрокористування. 

5. Емісія вуглекислого газу може посилитися у короткостроковому періоді, проте до 
кінця століття ситуація має стабілізуватися у плані скорочення викидів парникових газів. 
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6. Стабільно високі частки ринку, що займають технології виробництва 
альтернативної енергії, означають, що вони можуть стати перспективними факторами 
довгострокового сталого розвитку.       

У цьому контексті визначимо основні екосерередовищні детермінанти культури 
бізнес-природокористування, які співвідносяться між собою за принципом 
«ресурсомарнотратний розвиток – ресурсоефективний розвиток»:   

а) споживання природних ресурсів – економія природних ресурсів; 
б) забруднення  довкілля – охорона довкілля; 
в) утворення відходів – утилізація відходів; 
г) обезліснення – лісовідновлення;  
ґ) споживання енергії – виробництво альтернативної енергії; 
д) споживання продуктів – виробництво екологічно чистих продуктів.  
Об’єднання ознак в одну багатовимірну систему задає поле еколого-економічних 

характеристик культури бізнес-природокористування, або його культурний профіль (рис. 5). 
Вперше оцінку культури господарювання та її профілю було здійснено у роботі [10]. Дана 
методика адаптована під специфіку природогосподарювання та застосовується з 
авторськими доповненнями. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Еколого-економічний профіль культури бізнес-природокористування   

 

В залежності від переважання тієї чи іншої ознаки, нами виокремлено п’ять можливих 
культурних сценаріїв розвитку бізнес-природокористування: 

Сценарій № 1. Ігнорування культури ресурсозбереження. 
Сценарій № 2. Дотримання нормативних вимог з ресурсозбереження – домінує 

правова культура. 
Сценарій № 3. Ресурсозбереження за вимог ринку – ринкова культура. 
Сценарій № 4. Ресурсозбереження як стратегія конкурентних переваг – домінує ділова 

культура. 
Сценарій № 5. Ресурсозбереження як стратегія сталого розвитку – переважає 

корпоративна культура.  
Запропонований методичний підхід до оцінки культурного фактору повинен бути 

застосований по відношенню до національного бізнес-природокористування з метою 
дослідження особливостей українських традицій ресурсозбереження. 
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5.7. ЗНАЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У ПІДТРИМЦІ 
КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Маслак О. О. 
к.е.н., доц. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Як відомо, до вітчизняної банківської системи як сукупності взаємопов'язаних 
фінансово-кредитних установ входять національний банк, комерційні баки, небанківські 
установи, об’єкти банківської інфраструктури, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. 
При цьому національний банк виконує низку функцій, серед яких регулювання діяльності 
комерційних банків, нагляд за ними, видача ліцензій на здійснення певного кола операцій, 
кредитування, рефінансування тощо. Отже, Національний банк має повний спектр впливу на 
комерційні банки.  

Кластери є добровільними об'єднаннями підприємств, організацій, наукових установ 
тощо, які характеризуються географічною близькістю чи наявністю спільних технологій, 
навичок, стратегій розвитку та спрямовані на отримання синергетичного ефекту, підвищення 
конкурентоспроможності як продукції, так і регіону загалом. Процес створення та розвитку 
кластерів можна ототожнити до поняття кластеризації. 

Як показує практика функціонування вітчизняних та зарубіжних кластерів, банки 
відіграють у їх розвитку значну роль. Вона може проявлятись двома шляхами. Першим є 
участь банків у сприянні розвитку міжнародних зв’язків чи вдосконаленні бізнес-моделей і 
методологій кластеризації. Також у межах даного напряму вони можуть ставати 
посередниками у співпраці кластерів із різними іноземними організаціями, яка відбувається 
у формі постачання, спільних досліджень, експорту тощо. Така співпраця, зокрема, 
здійснюється Всесвітнім Банком в рамках проекту «Конкурентоздатна промисловість і 
інновації» у багатьох країнах [1].  

Другим шляхом участі банків у діяльності кластерів є їх спеціалізація на фінансування 
інноваційних проектів. Для цього створенні та функціонують такі національні банки 
розвитку: Державний банк розвитку Німеччини (KfW), Національний банк економічного і 
соціального розвитку Бразилії (BDNES), Банк розвитку промисловості Індії (IDBI), 
Китайський банк розвитку (CDB), Корейський банк розвитку (KDB) тощо [2]. Ці та інші 

http://www.lib.csu.ru/vch/8/2005_01/023.pdf�
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комерційні банки фінансують діяльність підприємств кластеру на умовах проектного 
фінансування (джерелом погашення кредиту виступають майбутні плановані грошові 
надходження від реалізації проекту, а заставою - майбутні завдаткові надходження). 
Одночасно з цим, банк може входити у склад створюваного кластера (новоствореного 
керуючого підприємства), купуючи акції за номіналом у кількості, що не перевищує 49%.  

Проте цього може і не відбутись, що означає втрату низки істотних переваг. На 
відміну від «класичного» венчурного фінансування і «класичного» кредитування, 
банківський відсоток за кредитом в даній моделі за критерієм внутрішньої норми 
прибутковості завжди істотно нижче, ніж у венчурних фондів і навіть, ніж у традиційних 
кредитів (кредитних ліній). Ця обставина пов'язана з тим, що банк, приймаючи позитивне 
рішення про участь в проекті, готовий компенсувати зниження процентної ставки за виданим 
інвестиційним кредитом за рахунок майбутнього приросту вартості акціонерного капіталу 
фінансованого підприємства. Крім того, в даному випадку банк не вимагає страхувати свої 
ризики, активно допомагає створюваному підприємству своїми порадами, досвідом і 
діловими зв'язками, не чинячи при цьому постійного тиску і не здійснюючи деталізованого 
контролю за операційною діяльністю. Це відбувається внаслідок того, що у банку не має 
контрольного пакету акцій  і він не прагне ним заволодіти [1, 2]. 

Особливі умови співпраці між банком та учасниками кластеру дозволяють ним 
отримувати низку переваг. Так, банк може надавати на первинних періодах відстрочення по 
погашенню відсотків за користування інвестиційним кредитом, корегувати графік погашення 
кредиту, здійснювати рефінансування позики, збільшувати терміни кредитування тощо [3]. 
Вигода банку як учасника кластеру полягає в потенційному отриманні більшого прибутку на 
інвестований капітал, що дозволить йому покрити збитки, пов’язані із наданням кредитів під 
нижчі процентні ставки із більшим ризиком. Також банк як акціонер отримує відносну 
дохідність від володіння цінними паперами та від їх перепродажу у майбутньому на 
фондовому ринку.   

Виходячи із окресленого взаємозв’язку, банки (банківська система) завдяки кредитній 
діяльності та консультаційно-дорадчій роботі можуть позитивно впливати на процеси 
кластеризації. Підвищення рівня ставок за кредитами призведе до зниження рівня 
кластеризації, а пільгове кредитування чи включення банківської установить до складу 
акціонерів кластеру (співпраця кластеру із банком у будь-якому напрямі роботи) сприятиме 
її розвитку.  

В умовах національної економіки відзначимо слабкий вплив банківської системи на 
розвиток інноваційної діяльності та кластеризації як інструментарію його забезпечення. 
Такий стан справ змушує шукати шляхи підвищення ролі банків у процесах кластеризації 
національної економіки.  

В умовах розвиненого фондового ринку наведена проблема могла бути вирішена 
внаслідок застосування низки заходів організаційного характеру, які здатні створити істотні 
переваги участі банку у кластерному утворенні. Розкриємо детально їх зміст.  

При умові створення керівного органу діяльності кластеру у формі акціонерного 
товариства або додаткової емісії акцій головного підприємства (промислового підприємства, 
що забезпечує основу діяльності кластеру) визначену кількість акцій (не більше 49%) можна 
розміщувати на пільгових умовах для банків. Таким чином, банк зацікавлений в успішному 
функціонуванні кластерів як його великий акціонер та може впливати на його діяльність 
різними методами (участь в управлінні шляхом делегування осіб до правління, голосування 
на зборах акціонерів, участь при визначенні стратегічних питань розвитку тощо).  

Крім того, внаслідок створення акціонерного підприємства (мова про яке йшла вище) 
можуть бути випущені різні види акцій (прості і привілейовані, конвертовані акцій або 
змішані варіанти) і банк може отримувати більшу дохідність.  

У практиці управління акціонерним капіталом з огляду на підняту проблему існують 
три моделі формування класів цінних паперів: 
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1. При формуванні акціонерного капіталу випускаються лише звичайні акції, які 
розповсюджуються серед усіх категорій інвесторів; 

2. Акціонерний капітал банку формується із привілейованих конвертованих акцій та 
звичайних. Перші переходять у власність банку, а другі – іншим інвесторам.  

3. У власність банку переходять як звичайні так і прилейовані конвертовані акції.  
З точки зору забезпечення більшої прибутковості та надійності акцій найкращою є 

третя модель, що передбачає поєднання інтересів банку і ініціатора проекту кластеризації та 
спрямування зусиль на підвищення результативності кластеру [4]. Неконвертовані 
привілейовані акції служать захистом основної частини інвестицій, а право власності полягає 
у володінні звичайними акціями.  

Далі, у процесі функціонування кластеру відбувається залучення інших банків із 
надійною гарантією їх участі (можливо зі сторони держави). Це забезпечує збільшення 
фінансових ресурсів кластеру, підвищення надійності та дохідності цінних паперів його 
керівного органу чи головного підприємства. Як наслідок, можна здійснити розміщення 
акцій такого підприємства (обох підприємств) на ринку, забезпечуючи при цьому 
андеррайтинг (IPO).  

Така операція гарантує отримання доходності банком від володіння акціями. Вона, як 
відомо буває двох видів: дохідність від володіння (завдяки виплаті дивідендів); дохідність 
від перепродажу (через зростання ринкової вартості акцій). Також внаслідок здійснення 
процедури андеррайтингу кластер отримує доступ до іноземних банків, що означає ще 
більші можливості кредитування.  

Механізм фінансового забезпечення діяльності кластера в умовах розвиненого 
фондового ринку та роль банківської структури у ньому узагальнено на рис. 1. 

Рис. 1. Механізм фінансового забезпечення діяльності кластера в умовах розвиненого 
фондового ринку та роль банківської структури у ньому 
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повинен забезпечити умови для залучення інвестицій на підприємства, їх доступ до більш 
дешевого джерела капіталу шляхом операцій із цінними паперами. Водночас його діяльності 
притаманні ряд проблем. 

Найперше згадаємо про те, що національний фондовий характеризується розвиненим 
первинним ринком із специфічними властивостями. Він використовувався лише у 
приватизаційних процесах, а первинне розміщення акцій практично не відбувалося. Отже, 
первинний фондовий ринок не забезпечував підприємства реальними інвестиційними 
ресурсами [5].  

Таким чином, процедура публічного розміщення акцій (ІРО) не набула популярності у 
якості інструменту залучення інвестицій серед вітчизняних компаній. Іншими причинами 
цього слід відзначити низький рівень корпоративного управління, відсутність прозорості у 
діяльності компанії та  невідповідність їх звітності міжнародним стандартам [6].  

Серед інших проблем на шляху розвитку вітчизняного фондового ринку відзначимо 
обмеження у кількості фінансових інструментів, доступних для інвесторів та відсутність 
повноцінного впровадження в обіг похідних цінних паперів. Корні такого явища лежать на 
законодавчому рівні та пов’язані із його значними недоліками.  

Низький рівень розвитку фондового ринку в Україні пов'язаний також із недоліками 
національної депозитарно-клірингової системи, відсутністю єдиного центрального 
депозитарію корпоративних цінних паперів, нерозвиненістю обліку прав власності на цінні 
папери, відсутністю якісних активів тощо.  

Щодо останньої проблеми, то слід зазначити наступне. Жодна українська компанія на 
сьогоднішній день не витримає іноземних умов лістингу. При цьому, на закордонних біржах 
активні операцій щоденно здійснюються відносно тисяч цінних паперів. На «Українській 
біржі» таких акцій є лише 10-15, а серед 10 підприємств, які що входять в індекс UX, лише 4 
мають лістинг на біржі [7]. 

Іншими проблемами у діяльності фондового ринку є:  
- політична нестабільність в країні, що посилює недовіру інвесторів; відсутність 

привабливого інвестиційного та підприємницького клімату в країні; 
- відсутність достатньої кількості кваліфікованих фахівців, здатних результативно 

розмістити фінансові ресурси;  
- відсутність великих інвестиційних інститутів, із значним рівнем довіри та високим 

рейтингом;  
- високі ризики, пов’язані із неврегульованістю розрахунків за цінними паперами, 

ризиком передачі засобів тощо;  
- низький рівень ділової ринкової етики, пов'язаний із відсутністю традицій ринкової 

поведінки;  
- проблема захисту права власності та ризиків, пов’язаних із ним [8, 9]. 
Таким чином, вітчизняний фондовий ринок є одним з найслабших елементів 

вітчизняної фінансової системи. Отже, рекомендований механізм фінансового забезпечення 
діяльності кластера (рис. 1) не функціонує в умовах національного фондового ринку через 
низку об’єктивних проблем, які супроводжують його функціонування.  

З огляду на тенденції розвитку вітчизняного фондового ринку, рекомендовано 
комплекс заходів із підвищення ролі банківської системи у процесах кластеризації. Він 
формується на таких основних аспектах: 

- надання переваг банківським структурам у межах кластеру шляхом передання їм 
частини державного майна внаслідок перерозподілу власності на засадах приватизаційних 
процесів. Якщо брати до уваги те, що первинний фондовий ринок створювався переважно із 
метою інституційного забезпечення приватизації, то сприяти кластеризації також можна на 
цій основі. У даному випадку ключова роль повинна бути відведена Фонду державного 
майна України, що повинен стати каталізатором розвитку кластерів. При цьому переваги 
банківської структури полягатимуть не у отриманні акцій головного підприємства кластеру 
на пільгових умовах, а у отриманні частки власності на певні державні підприємства. Але, 
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слід брати до уваги раціональність приватизаційних заходів та їх результативність. 
Наприклад, рішення щодо приватизації державного майна повинні бути пов’язані із 
необхідністю фондів для розвитку діяльності кластеру чи із ідеями їх створення на основі 
державних підприємств.  

Даний напрямок залучення банку до діяльності кластеру має недоліки, пов’язані із 
необхідністю залучення Фонду державного майна, який тимчасово зупинив приватизації 
об’єктів державної власності (станом на лютий 2014). Незважаючи на те, що на 
сьогоднішній день в державній власності перебувають непотрібні активи, складним є 
питання їх використання у діяльності кластеру. Більшість із них є активами шахт, 
підприємств із застарілими основними фондами чи тимчасово непрацюючих в силу певних 
причин (пожеж, аварій) підприємств. Таким чином, із наявного державного майна 
призначеного для продажу лише незначна частина буде придатна для діяльності кластеру. 

- податковому стимулюванні. При залученні банківських установ до кластеру можна 
застосувати податкові пільги. Загальновідомо, що податкове стимулювання розвитку 
фондового ринку потребує звільнення від обкладання податком на прибуток підприємств та 
податком на додану вартість некомерційних організацій фондового ринку України. У 
контексті розвитку кластеризації доцільно буде відмовитися від оподаткування курсових 
різниць, накладних витрат, безпосередньо пов’язаних з інвестуванням, комісійних 
винагород банку тощо [10]. Це створить істотні переваги для банку, який у даному випадку 
може не ставати акціонером (співвласником) підприємства, а лише постачати фінансові 
ресурси.  

- отриманні дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(ДКЦПФР) на використання деривативів. Як правило такий дозвіл надається 
інституціональним інвесторам з метою хеджування портфеля, сформованого на спот-ринку 
(тобто строковому ринку), лише коротких позицій, та в такому обсязі, що з урахуванням 
кредитного плеча, не перевищує розмір сукупної позиції на ринку акцій. Дослідження 
вітчизняного фондового ринку довели, що питання впровадження похідних інструментів або 
деривативів, які у всьому світі використовуються інвесторами для захисту від ризиків надалі 
залишається актуальним. Єдиними прикладом їхнього використання можна уважати 
ф'ючерси і опціони «Української біржі». Інших альтернатив на даний момент немає і без 
відповідних змін до законодавства не слід очікувати [7]. 

Емісія (інвестування) у деривативи дозволить банку-учаснику кластеру не лише 
здійснювати хеджування, а й стати учасником спекулятивних операції із деривативами та 
потенційно отримувати від них прибуток.  

- отримання подвійного лістингу. Він відкриває місцевим інвесторам дорогу до акцій 
українських емітентів, що обертаються за кордоном, і в перспективі повертає на місцевий 
ринок зарубіжних інвесторів [11]. Це дозволить банку у якості акціонера головного 
(керуючого) підприємства кластеру отримати переваги доступу до міжнародних ринків, що 
аналогічні тим, які описані нами на рис. 1 (виникають на останньому етапі внаслідок 
проведення процедури IPO). Проте для реалізації даного напряму слід окрім дозволу 
НКЦБФР  вирішити ще низку питань. Серед них розвиток (фактично формування) 
Центрального депозитарію, що пов'язаний із зобов'язаннями іноземних емітентів відкрити 
рахунок у цінних паперах у Національному депозитарії України, удосконалення чинного 
законодавства у сфері валютного регулювання та ліцензування валютних операцій тощо 
[12].  

Отже, успішна кластеризація промисловості забезпечується активною участю банків у 
цьому процесі. Для її підвищення в умовах національного фондового ринку та рівня 
розвитку банківської системи слід вжити низку заходів, повноцінна реалізація яких 
забезпечується комплексом загальнодержавних перетворень та адміністративно-
управлінських процесів. 
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Для динамічного розвитку аграрного підприємництва та економіки в цілому необхідне 
створення інформаційної інфраструктури як на окремому підприємстві, так і в державі в 
цілому. Особливу роль при підвищенні рівня автоматизації та інформатизації виробничих і 
управлінських процесів на підприємстві відіграють інформаційні системи і технології. 
Широко використовуючись під час прийняття раціональних рішень в управлінні, проведенні 
інженерно-технічних, економіко-статистичних, математичних розрахунків, плануванні і 
контролі господарської діяльності, формуванні банків даних у галузі селекції, сучасних 
засобів хімізації, захисту рослин і забезпечення відповідного технічного стану складних 
машин і устаткування, використання вторинних матеріальних ресурсів [9]. Інформаційні 
системи дозволяють мінімізувати витрати й підвищити оперативність керування 
підприємством у цілому. 

Метою інформаційної технології є виробництво інформації для аналізу її людиною й 
прийняття на його основі рішення по виконанню будь-якої дії. Їх основу становлять: 
передача інформації на будь-яку відстань в обмежений час; інтерактивний режим роботи; 
інтегрованість з іншими програмними продуктами; гнучкість процесу зміни даних і 
постановок завдань; можливість зберігання обсягів інформації, які постійно збільшуються, 
на машинних носіях. Практично інформаційні технології реалізуються застосуванням 
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програмно-технічних комплексів, що складаються з персональних комп'ютерів з необхідним 
набором периферійних пристроїв, уключених у локальні та глобальні обчислювальні мережі, 
забезпечених необхідними програмними засобами, тим самим збільшуючи ступінь 
автоматизації та підвищуючи ефективність роботи. 

Інформаційне забезпечення аграрних підприємств повинне володіти такими 
особливостями як: гарантувати оперативний бухгалтерський облік виробничо-фінансової 
діяльності. Практичне розв’язання проблем, пов’язаних із необхідністю забезпечення 
ефективної роботи підприємства, насамперед залежить від ступеня освоєння методів 
інформування та стратегічної інформації в управлінні сільськогосподарською діяльністю. На 
базі стратегічної інформації приймаються стратегічні рішення, які визначають своєрідний 
план розвитку та ефективне функціонування сільськогосподарської організації, впливають на 
її розвиток, а також на отримання прибутку. Для ефективного управління 
сільськогосподарським виробництвом потрібно мати величезні обсяги різноманітної 
інформації про структуру посівних площ, стан сільськогосподарських угідь, рослинності та 
ґрунтів, а також прогнозовану врожайність, що у майбутньому захистить підприємство від 
ризиків за втрату прибутків. У розвинених країнах світу (США, Канада, Австралія, країни 
ЄС) для інформаційного забезпечення сільськогосподарського менеджменту широко 
використовують різноманітні інформаційні системи, а саме це:  

– системи моніторингу стану аграрних ресурсів та прогнозування урожайності 
сільськогосподарських культур;  

– системи забезпечення контролю якості сільськогосподарської продукції;  
– системи оперативного управління та оптимізації продуктивних процесів;  
– інформаційно-довідкові системи маркетингової спрямованості;  
– аналітичні та моделюючі системи відстеження розвитку надзвичайних ситуацій, їх 

впливу на виробництво та якість сільськогосподарської продукції; 
– спеціалізовані інформаційні системи різноманітної спрямованості та рівня 

деталізації; 
– засоби математичного моделювання, кореляційно-регресійне моделювання, 

імітаційне моделювання, створення оптимізаційних моделей [2, с. 3-4]. та їх впливу на 
виробництво та якість сільськогосподарської продукції, та ще багато інших спеціалізованих 
інформаційних систем різноманітної спрямованості та рівня деталізації [8, с. 15-19]. 

Опрацювання даних (інформаційних ресурсів) здійснюється на основі побудованої 
інфраструктури інформаційних технологій та описаних математичних моделей. Результатом 
роботи інформаційних систем можна вважати отримання інформаційного продукту, що 
відбиває стан, інформаційну модель визначеної предметно. У наш час сільське господарство 
потребує оптимізації виробництва з метою одержання максимального прибутку, 
раціонального використання ресурсів, захисту навколишнього середовища. Воно набуває 
нових особливостей. Звичайне сільське господарство перетворюється на «точне сільське 
господарство», яке передбачає ефективне та раціональне керування процесами росту рослин 
відповідно до їх потреб у поживних речовинах й умовах зростання [7, с. 25-27].  

Застосування інформаційних технологій підвищує продуктивність й ефективність 
управлінської праці, дозволяючи по новому вирішувати багато завдань. Наприклад, 
інформаційні технології дозволяють зберігати величезну кількість даних (які людина просто 
не може запам'ятати), аналізувати їх і на основі результату, пропонувати найбільш ефективні 
рішення певних задач, які б мінімізували витрати і максимізували прибутки аграрних 
підприємств. [1, с. 198-201]. Таким чином, бачимо, що використання інтегрованих 
інформаційних технологій дозволить суттєво покращити систему інформаційного 
забезпечення АПК, що супроводжуватиметься підвищенням конкурентоспроможності 
вітчизняного аграрного виробництва, зокрема за рахунок більш раціонального і 
цілеспрямованого використання хімікотехногенних, біологічних, агрокліматичних ресурсів 
та покращенням екологічного стану природного середовища.  
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Потужним імпульсом для розвитку аграрного бізнесу є використання сучасних CRM  
Customer Relationship Management  автоматизовані системи взаємодії із клієнтами. Сучасні 
агрокомпанії повинні управляти відносинами з клієнтами через різні канали взаємодії, 
включаючи Web, Call-центри або партнерські мережі. 

Впровадження CRM-систем на українських підприємствах пов'язане з багатьма 
труднощами, причому пасивний опір персоналу нововведенню  не найбільша з них. 
Іноземні розробники пропонують високоякісні інструменти для контролю діяльності 
компанії, які, при всіх їхніх очевидних перевагах, мають істотний недолік: не враховують 
реалії українського бізнесу. Звичайно, завжди можна замовити розробникам систему "з 
нуля", яка буде враховувати всі нюанси роботи та вимоги вашої компанії, але підсумкова 
вартість такого проекту не виправдовує себе.  

Ринок CRM-технологій переходить в стадію розуміння CRM як ідеології бізнесу. Цей 
процес викликає не лише підвищений інтерес до даної тематики, але і зміна підходу до 
самого вибору технологій. Багато компаній стали цікавитися завершеними CRM-проектами, 
які вже успішно працюють в реальному бізнесі. Ця тенденція з'явилася недавно і 
пояснюється тим, що керівники почали розуміти, що будь-яке впровадження CRM-систем 
пов'язане з певними ризиками. З цієї ж причини для багатьох з них зараз важливий не лише 
сам програмний продукт, але і постачальник CRM-рішення. Діапазон замовників CRM-
систем в Україні досить широкий. Як правило, це ті компанії, де CRM-технології добре 
вписуються в основний бізнес-процес і де боротьба за клієнта стає головною умовою 
виживання і успішного розвитку власного бізнесу. Іншими словами, якщо компанія 
цікавиться CRM, то, вірогідніше всього, вона працює на високо конкурентному ринку [6, с. 
10-11]. 

Одним із лідерів який пропонує таку продукцію на вітчизняному ринку є російська 
компанія «Terrasoft». 

Для створення адаптованих CRM-систем для українського аграрного бізнесу компанія 
«Terrasoft» тісно співпрацює з компанією АйТі-Cфера (Львів), яка спеціалізується на 
впровадженні Terrasoft в Україні. Компанія АйТі-Cфера пропонує: системи управління 
взаємовідносинами з клієнтами Terrasoft CRM; власні сертифіковані галузеві рішення на 
платформі Terrasoft CRM; власні горизонтальні рішення на платформі Terrasoft CRM; 
Платформу Oktell - провідного в СНД постачальника Call-центрів. [3] 

Для розгорнутих на платформі Terrasoft CRM-систем, бізнес-портал UA-REGION 
пропонує найактуальніші та повні бази даних підприємств України. Вони розробили 
автоматизований процес підготовки та імпорту баз даних, завдяки якому забезпечується 
максимально швидке та ефективне наповнення CRM-системи необхідними для роботи 
даними (будь-яка маркетингова програма без наповнення базами даних безглузда) [10, с. 24-
26]. 

Розглянемо створення єдиної інформаційної системи для управління і обліку в ПАТ 
«РАЙЗ Максимко» на базі ПП «1С: Управління виробничим підприємством 8 для України». 

ПАТ «РАЙЗ Максимко» - підрозділ компанії «РАЙЗ», яка забезпечує дистрибуцію 
засобів захисту рослин, мінеральних та мікродобрив, насіння, сільськогосподарської техніки 
й запчастин у всеукраїнському масштабі, володіє власною розгалуженою мережею філій і 
торгових представників, пропонуючи комплексну підтримку та консалтингові послуги 
кінцевому споживачу. 

ПАТ «РАЙЗ Максимко» пропонує насіння гібридних сортів кукурудзи, які створені 
для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах вирощування кукурудзи і поєднують в 
собі посухостійкість та високу міру висихання. 

До початку проекту Замовник використав платформу «1С: Підприємство 7.7» і «1С: 
Підприємство 8.2. Бухгалтерія». 

У грудні 2011 р. керівництвом групи компаній «Укрлендфармінг» було прийнято 
рішення про автоматизацію бухгалтерського і податкового обліку на чотирьох підприємствах 
із застосуванням типового програмного продукту «1С: Підприємство 8. Управління 
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виробничим підприємством для України» і галузевими програмними продуктами «ІН-АГРО: 
Управління агрохолдингом. Комплексне корпоративне рішення» і «ІН-АГРО: Управління 
елеватором для України (Модуль «1С: Підприємство 8. Управління виробничим 
підприємством для України»). 

Підрядником для виконання цих робіт була вибрана фірма «ІН-АГРО» – розробник 
галузевого застосування, завдяки його досвіду впровадження цих програмних продуктів в 
агрохолдингах України. 

Фахівцями «ІН-АГРО» були впроваджені підсистеми: - бухгалтерський облік; - 
податковий облік; - розрахунок зарплати; - розрахунок відрядної зарплати по нарядах; - 
управління персоналом; - управління грошовими коштами; - управління замовленнями 
покупців; - управління замовленнями у виробництві; - управління запасами; - управління 
виробництвом; - розрахунок собівартості продукції; - управління продажами; - планування 
закупівель. 

У рамках проекту були виконані наступні роботи: обстеження і розробка технічних 
завдань, навчання персоналу, підготовчі роботи, доопрацювання системи відповідно до 
технічних завдань, дослідна експлуатація системи. Всього в пілотному проекті з боку 
Замовника було задіяно 56 активних користувачів, включаючи аналітиків, методистів і 
обслуговуючий персонал. 

Активну участь в проекті брали фахівці відділу методології бухгалтерського і 
податкового обліку і відділу програмного забезпечення на етапі пілота, проектування, 
обговорення і затвердження технічних завдань. 

Спільно фахівцями «ІН-АГРО» і фахівцями відділу методології бухгалтерського і 
податкового обліку були навчені користувачі на підприємствах пілотного проекту. 

У результаті, створюється єдина система обліку на аграрному підприємстві і 
підвищується оперативність, якість обліку і формування звітності, тобто єдиний 
інформаційний простір підприємства. [5] 

Завдяки значному практичному досвіду фахівців аграрного сектору є створення і 
реалізація проектів АСУ ТП в різних підприємствах агрохолдинга, компанія «Призма 
Електрик» вирішує найскладніші завдання. 

Автоматизація технологічних процесів виробництва – це перерозподіл матеріальних, 
енергетичних і інформаційних потоків відповідно до прийнятого критерію управління 
(оптимальності). 

Впровадження систем автоматизованого управління дозволяє досягти високої 
надійності роботи устаткування, зменшити ризик аварій і робити ефективний контроль і 
управління технологічними процесами в нормальних, перехідних і предаварійних режимах 
роботи. 

Автоматизація технологічних процесів призводить до підвищення продуктивності 
праці і до підвищення якості продукції, що випускається. Разом з цим скорочується доля 
персоналу, зайнятого в різних сферах виробництва, що знижує собівартість однієї одиниці 
продукції. 

Використання вбудованих засобів діагностики, управління по доступних дротяних і 
безпровідних каналах зв'язку, збір достовірної інформації про хід технологічного процесу, 
стан устаткування і технологічних засобів управління і ведення архіву нештатних ситуацій 
значно зменшує час на ремонт і відновлення устаткування, що відмовило. 

«Призма Електрик» пропонує комплексні сучасні рішення, що дозволяють 
реалізувати як локальні АСУ ТП, так і багаторівневі системи автоматизації (від датчиків і 
виконавчих механізмів, програмованих логічних контролерів і SCADA-програм різних 
інженерних підсистем до АСУ підприємства в цілому). [4] 

Управління комплексом робиться з АРМ оператора, яке побудоване на базі сучасного 
промислового комп'ютера. Програмне забезпечення для управління елеватором виконує 
наступні функції управління технологічним процесом: 
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 візуалізація роботи комплексу (робота технологічного і транспортного 
устаткування, положення перекидних клапанів і засувок, стан датчиків рівня); 

 контроль струмового навантаження норій і транспортерів; 
 управління транспортним і технологічним устаткуванням, перекидними 

клапанами і засувками; 
 автоматична побудова маршрутів шляхом вибору початкового («джерело») і 

кінцевого («приймач») елементу маршруту, запуск необхідних транспортних елементів і 
технологічного устаткування в потрібній послідовності і їх зупинка по команді оператора 
або по заповненню силосу; 

 послідовний запуск устаткування маршруту для розгону транспортних елементів 
і зменшення ударного навантаження на енергосистему; 

 послідовне виключення устаткування маршруту для очищення транспортних 
елементів від продукту; 

 підсвічування різних маршрутів різними кольорами, для зручного візуального 
контролю роботи маршрутів; 

 програмне блокування запуску маршрутів, що конфліктують між собою; 
 можливість запуску маршруту за допомогою частотного перетворювача 

(облаштування плавного пуску) після аварійної зупинки з продуктом і виходу на нормальний 
режим роботи; 

 передпускова сигналізація; 
 аварійно-попереджувальна сигналізація про несправності в роботі устаткування; 
 видача аварійних повідомлень; 
 ведення лог-файла подій (включення/виключення устаткування, виникнення 

аварійних і нештатних ситуацій, дії оператора); 
 розмежування прав доступу для користувачів; 
 можливість віддаленого доступу до комп'ютера, що управляє, по мережі 

Інтернет; 
 контроль часу напрацювання механізмів; 
 можливість непрямого обліку кількості продукту в силосах елеватора (при 

внесенні відповідних даних про прихід/витрати з потокових, автомобільних і/або ж/д вагів); 
 інтеграція з потоковими вагами різних виробників; 
 видача даних в «1С: Бухгалтерію». 
Завдяки величезному досвіду шляхом застосування сучасних технологій 

програмування і прогресивних алгоритмів автоматизації фахівцями досягнуті наступні 
показники роботи такі як висока відмовостійкість і відсутність збоїв в роботі; мінімальний 
час обміну даними між комп'ютером, що управляє. Високу швидкодію системи АСУ ТП 
досягнуто. 

Компанією Бесткомп, вивчивши і систематизувавши багаторічний досвід ведення 
аграрного бізнесу, надається потужний інструмент ефективного управління аграрним 
підприємством – програмний комплекс «Облік зерна на елеваторі». 

Успішно працюючи з 2002 року він став незамінним інструментом для величезної 
кількості елеваторів і комбінатів хлібопродуктів України.  

З його допомогою здійснюється ефективний контроль і організація роботи персоналу і 
технологічних процесів, проводиться системний аналіз і планування діяльності аграрною 
компанією. 

На сьогодні сільське господарство України є сегментом економіки, що інтенсивно 
розвивається, формує значну частину ВВП країни. Основними чинниками, сприяючими 
розвитку аграрної галузі, є застосування ефективних агротехнологій, продуктивного 
насіннєвого матеріалу і, звичайно, сучасної техніки і новітніх програмних засобів управління 
підприємствами. 
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За допомогою інформаційних технології можна не лише збирати гарний врожай 
щороку, але реалізовувати його за вигідною для підприємства ціною та вчасно, а також 
здійснювати управління господарством в цілому. Так доступність мережі Internet завдяки 
розвитку комп’ютерних та інших iнформацiйно-комунікаційних технологій заохочує все 
більшу кiлькiсть фермерів. Досить стрімкі у наш час темпи розвитку ринку електронної 
комерції також дають надію на те, що у найближчому майбутньому продукцію сільського 
господарства можна буде придбати не виходячи з дому чи офісу. 

Роблячи підсумки вище зазначеного, можна сказати, що завдяки широкому 
використанню інтегрованих інформаційних технологій вдається досягти кращих результатів 
в аграрному секторі. Врожаї стають кращими, продукція – якіснішою. Із будь-якої точки 
світу виробники мають змогу прорекламувати свій товар, представити його на різних 
сегментах ринку та продати за вигідними цінами. Таким чином, необхідність фінансування 
впровадження електронно-обчислюваної техніки в агропромисловий комплекс, підготовки 
кадрів, здатних створювати й застосовувати інформаційні технології в сільському 
господарстві, є надзвичайно необхідною, адже досвід розвинутих країн світу свідчить, що 
використання досягнень інтегрованих інформаційних технологій та систем інформаційного 
забезпечення є необхідними умовами та складовими успіху будь-якого підприємництва. А, 
зважаючи на стрімкий розвиток інформатизації українського суспільства, необхідно ширше 
використовувати новітні інформаційні технології в управлінні аграрними підприємствами. 
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Соціально-економічний розвиток сучасних підприємств відбувається в умовах 
посилення ринкової конкуренції, заощадження ресурсів, розвитку бенчмаркінгових 
технологій та за рахунок посилення внутрішніх сторін підприємств, насамперед 
конкурентоздатності персоналу та вдосконалення системи управління персоналом. Останнє 
відбувається в умовах поступової трансформації парадигми з управління персоналом 
(personnel management) та управління людськими ресурсами (human resource management) на 
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управління не просто співробітником, а людиною (human being management) тобто 
економіко-органічний підхід поступово змінюється гуманістичним, а персонал стає 
одночасно і основним суб'єктом, і основним об'єктом комерційної розвідки та економічного 
шпигунства. 

Таким чином, соціально-економічний розвиток підприємств знаходиться в умовах 
постійного впливу зовнішніх та внутрішніх ризиків та загроз. Це особливо актуально для 
підприємств малого та середнього бізнесу, які є найбільш вразливими щодо такого впливу та 
переважно не мають сформованої системи економічної безпеки. За таких умов, персонал є не 
тільки основним активом, але й основним джерелом потенційних внутрішніх ризиків та 
загроз [2]. Тому поняття підприємницьких ризиків, як ризиків, пов'язаних з фінансовим 
результатом діяльності підприємств, в сучасних умовах повинно враховувати кадрові ризики 
та загрози, пов’язані з персоналом, які виникають в процесі управління персоналом та 
повинні враховуватись в забезпеченні економічної безпеки підприємств [2, 10, 11]. 

Управління змінами є організаційним механізмом забезпечення стабільного 
соціально-економічного розвитку підприємств [1, 3–9, 13, 14]. Такий організаційний 
механізм передбачає відповідну реакцію з боку власників та менеджменту на негативні 
зовнішні та внутрішні чинників для забезпечення сталого розвитку підприємств. Разом з тим, 
на практиці, така реакція часто є відтермінованою, що супроводжується ресурсними 
витратами та / або втраченою вигодою. Таким чином на підприємствах реалізується 
реактивний (або рефлексивний) підхід до управління організаційними змінами. З іншого 
боку, проактивний підхід до формування та впровадження кадрової складової безпеки як 
організаційного механізму забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств за 
рахунок управління організаційними змінами, є більш прогресивним, і впровадження 
інновацій в цьому випадку є не запізнілою реакцією менеджменту на проблеми і труднощі, а 
намаганням передбачити та уникнути проблеми, які могли б виникнути у підприємства в 
майбутньому. Такий підхід до управління організаційними змінами обумовлює необхідність 
реалізації організаційних механізмів, спрямованих на упередження негативного впливу, або 
на мінімізацію впливу негативних чинників [14]. 

Ключовою відмінністю запропонованого нами підходу до управління змінами як 
універсального організаційного механізму забезпечення адаптивного соціально-
економічного розвитку підприємств є гуманістичний підхід – реалізація змін насамперед 
через управління персоналом, організаційну культуру, тобто через людей (human being 
management), співробітників організації (а вже потім реалізація змін у проектах, процесах, 
системах, структурах, місії, візії, цілях та стратегіях). Це пояснюється ключовою роллю 
персоналу в забезпеченні конкурентної переваги підприємств та його вразливістю в умовах 
економічної нестабільності, впливу ринкових турбуленцій, а також опором персоналу при 
впровадженні на підприємствах захисних механізмів, зокрема системи економічної безпеки 
та її кадрової складової (внаслідок багатьох причин, основною з яких є недостатнє розуміння 
потреби та об'єктивної необхідності впровадження, що значно ускладнює цей процес). До 
того ж, на сьогоднішній день, остаточно не сформоване наукове уявлення про можливість 
застосування основних моделей управління організаційними змінами в умовах інтеграції 
кадрової складової економічної безпеки із процесом управління персоналом підприємств. 
Так, аналіз останніх досліджень і публікацій по даній проблемі не виявив робіт, присвячених 
аналізу основних моделей управління змінами при впровадженні кадрової безпеки, окрім 
наших публікацій [14, 15]. 

Нами встановлено, що серед найбільш вагомих мотивуючих чинників впровадження 
кадрової безпеки (за 11-бальною шкалою) було зниження мотивації та продуктивності праці 
(9,3 балів), суттєві помилки при прийомі на роботу працівників, які не відповідають вимогам 
рівня посади (9,0 балів), зниження задоволеності та лояльності працівників, зростання 
плинності кадрів (8,3 балів), реалізація менеджерами своїх власних економічних інтересів за 
рахунок та на шкоду компанії та низький рівень кадрового потенціалу, недостатній для 
досягнення стратегічних цілей організації (по 8,1 балів). 
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Це свідчить, що для деяких малих та середніх підприємств характерний рефлексивний 
підхід до впровадження кадрової безпеки, сутність якого зводиться до відповідної реакції 
організації на поточні актуальні проблеми, які виникають в процесі управління персоналом, 
та які почали загрожувати загальній економічній безпеці підприємств. 

Складність впровадження кадрової безпеки обумовлена вищенаведеними чинниками, 
а також тим, що на практиці немає однозначності у визначенні етапів впровадження, 
оскільки така система перебуває в динаміці, постійно змінюється й адаптується до постійно 
виникаючих нових викликів, розбудовується й еволюціонує під їхнім впливом. Тому, 
залежно від таких параметрів, як галузь економічної діяльності, масштаби, конкурентна 
позиція, стадія життєвого циклу підприємства можливі різні варіанти щодо впровадження 
кадрової безпеки в процеси управління персоналом. 

Варто відзначити, що «масова практика» впровадження організаційних змін на 
підприємствах пострадянського простору (окрім країн Балтії) у цілому являє собою 
приблизно наступну послідовність дій: поява ідеї – постановка завдання – впровадження (або 
його імітація) – інтенсивна боротьба з опором персоналу (як правило автократичними 
методами) – повернення до трохи видозміненого попереднього стану. При такій «моделі» і 
кінцева мета не досягається, і накопичується негативний досвід впровадження з наступним 
розчаруванням і зневіреністю співробітників у власні можливості. 

Нами досліджено можливість застосування на практиці основних моделей управління 
змінами при впровадженні кадрової безпеки в процеси управління персоналом на малих та 
середніх маркетуючих підприємствах фармацевтичної галузі. При аналізі та оцінці були 
використані моделі різної кількості стадій (етапів, кроків) та рівнів складності. 

Моделі впровадження управління змінами у 3 стадії.  Базисна модель Курта Левіна по 
суті є основою інших, більш складних моделей управління змінами, та на практиці 
демонструє свою ефективність (що пояснюється її відносною простотою для розуміння й 
виконання учасниками процесу змін).  

Згідно з моделлю Курта Левіна можна виділили 3 основні стадії впровадження: 1) 
«розморожування» – діагностика  поточного стану процесів управління персоналом «як є» 
(AS IS), планування впровадження – визначення етапів впровадження, виділення драйверів 
впровадження та відповідальних, а також оцінка опору, опис кінцевого стану кадрової 
безпеки в процесі управління персоналом «як буде» (або «як повинне бути», TO BE); 2) 
«перехід» – власне процес впровадження (за участю співробітників); 3) «заморожування» 
стану TO BE за допомогою розробки та корпоративно–законодавчого закріплення нових 
кадрових та функціональних політик, процедур і стандартів,  перегляду системи мотивації 
персоналу (раніше нами встановлено позитивний взаємозв'язок між рентабельністю 
управління персоналом і структурою його мотивації) [10].  

Перша стадія «розморожування» характеризується, насамперед, «парадоксом 
управління» – персонал прагне до стабільності, збереження «статус кво», а керівництво 
усвідомлює необхідність змін і прагне до перетворень. Головне завдання цієї стадії – 
підготувати організацію до майбутніх змін, вивести співробітників з «зони комфорту», 
створити умови «першого кроку» до відновлення організації, передбачити заходи 
профілактики опору персоналу [5, 15].  

На практиці, співробітників не вдасться «умовити» прийняти зміни, пов'язані із 
впровадженням кадрової безпеки. На цьому етапі реакція може бути різною – від легкої 
іронії до повного несприйняття. Для подолання опору персоналу на даній стадії 
застосовуються способи тиску на персонал. Методи мотивації та залучення повинні 
застосовуватися на наступній стадії. 

Друга стадія «перехід». Ключовою складовою моделі Курта Левіна є ідея про те, що 
зміни є не одноразовим кроком, а процесом [5, 15]. Основна проблема етапу – «пастка 
керівництва». Топ-менеджери після періоду підготовки, очікують що після «наказу про 
впровадження кадрової безпеки в компанії» зміни будуть швидко впроваджені «самі по 
собі», а підлеглі швидко та беззаперечно їх приймуть. У той час, як реально, зміни, пов'язані 
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із впровадженням кадрової безпеки, вимагають комунікацій, розуміння бачення, коучінга, 
ініціальних тренінгів (за необхідності). 

Третя стадія «заморожування». Кінцевою потребою впровадження організаційних 
змін є «заморожування», тобто законодавчо закріплений новий стан, створення нового 
«статус кво», який зробив би неможливим відкат назад. Ця стадія є найбільш 
ресурсномісткою, тому що на практиці зміни, пов'язані із впровадженням кадрової безпеки, 
не завжди проходять організовано.  

Типовою помилкою впровадження кадрової безпеки на цій стадії є використання 
деякими керівниками концепції «безперервних змін», тобто стадія «заморожування» 
розтягується на досить тривалий термін. Це приводить до формування «корпоративного 
стресу», зниженню виробничої ефективності, коли співробітники з жахом очікують, коли ці 
кадрові зміни торкнуться їх персонально. Тому для ефективної роботи компанії необхідно 
чітке завершення третьої фази процесу змін. В остаточному підсумку, система кадрової 
безпеки повинна бути не тільки інтегрована із процесом управління персоналом, але й 
імплементована в нову модель корпоративної культури [6]. 

Ключовими практичними аспектами, які впливають на успіх впровадження кадрової 
безпеки, є усвідомлення персоналом нераціональності (невигідності для себе) збереження 
поточного статусу, створення «нульової толерантності» до порушень і рішучий перший крок 
перетворень.  

Моделі впровадження управління змінами у 4 стадії, як правило, включають в себе 
наступні етапи: 1) усвідомлення необхідності  змін – 2) ініціювання змін – 3) проведення 
змін – 4) контроль впровадження. Досить поширена також наступна модель: 1) причини змін 
– 2) підготовка до змін – 3) здійснення змін – 4) закріплення змін. У кожному випадку, при 
застосуванні моделей управління змінами у 4 стадії, щоразу проходять ті самі загальні стадії:  
аналіз поточного стану – визначення кінцевої мети й складання плану змін – підключення до 
роботи необхідної кількості співробітників – контроль і закріплення отриманих результатів 
[5, 15]. 

Моделі впровадження управління змінами у 5 стадій представлені, насамперед, 
моделлю Ташмена, яка по суті є вдосконаленою моделлю Курта Левіна (додана стадія 
планування й підготовки впровадження і як окрема стадія виділена оцінка результатів 
впровадження наприкінці): 1) підготовка – 2) розморожування – 3) перехід – 4) 
заморожування – 5) оцінка [5, 15]. 

Модель у 5 стадій ADKAR / Prosci: 1) Awareness – поінформованість про потребу в 
змінах, 2) Desire – бажання брати участь і підтримувати зміни, 3) Knowledge – знання як 
змінювати й змінюватися, 4) Ability – здатність проявляти необхідні навички й поведінка, 5) 
Reinforcement – підкріплення підтримки змін. При цьому перші дві стадії відносяться до 
нинішнього поточного стану, дві наступні – до перехідного й остання – до майбутнього. 

Нескладною для практичного застосування є модель у 5 стадій Дак: 1) застій – 2) 
підготовка – 3) реалізація – 4) перевірка на міцність – 5) досягнення мети [4]. У даній моделі 
критичною є четверта стадія, коли організація перебуває в кризовому стані впровадження.  

Простою і досить ефективною є модель у 5 стадій SCORE: 1) Symptoms (симптоми) – 
видимі ознаки поточного проблемного стану, 2) Causes (причини) – фактори, які визначають 
виникнення симптомів, 3) Outcomes (результати) – мета, яка характеризує бажаний стан, 4) 
Resources (ресурси) – елементи, відповідальні за усунення причин та симптомів задля 
досягнення результатів і ефектів, 5) Effects (ефекти) – довготривалі наслідки досягнених 
результатів. У даній моделі важливим є розуміння причин проблем організації [5, 15].  

Більш складною є модель у 6 стадій EASIER: 1) Envisioning – створення бачення (візії, 
що, навіщо і як змінювати, кінцева мета), 2) Activating – активація (лідер змін формує 
команду впровадження), 3) Supporting – підтримка (моральна та ресурсна), 4) Implementing – 
впровадження (розподіл процесу змін на дії та відповідальних), 5) Ensuring – забезпечення 
(моніторинг та контроль), 6) Recognizing – схвалення, визнання (оцінка внеску 
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співробітників). Перші три елементи (EAS) – більшою мірою поведінкові, а наступні  (IER) – 
являють собою системні та процесні аспекти змін [5, 15]. 

Свою ефективність на практиці довела модель у 6 стадій Грейнера: 1) тиск на вище 
керівництво – 2) посередництво на вищому рівні  керівництва – 3) діагностика проблемної 
області – 4) знаходження нового рішення – 5) експеримент із новим рішенням – 6) 
підкріплення на основі позитивних результатів [5]. 

Авторська модель у 7 стадій управління змінами заснована на нашому практичному 
досвіді [15]: 1) усвідомлення неминучості змін, вихід з «зони комфорту» – 2) розробка 
бачення, стратегії та планування впровадження змін, розробка KPI впровадження – 3) 
формування й мотивування лідера та команди впровадження – 4) досягнення «швидких 
перемог» у пілотному проекті впровадження, аналіз і виправлення помилок – 5) 
масштабування пілотної моделі для досягнення глобальних покращень – 6) контроль і оцінка 
ефективності впровадження – 7) формування нової моделі організаційної поведінки і її 
закріплення в корпоративній культурі [6]. 

Класична модель у 8 стадій Коттера [7] є вдосконаленою моделлю Курта Левіна, в 
якій основні стадії впровадження деталізовано: перша стадія «розморожування» за Коттером 
містить: 1) – формування відчуття терміновості, неминучості змін; 2)  – формування 
потужної коаліції, виділення лідерів; 3) – розробка візії та стратегії змін; 4)  – комунікації 
візії та стратегії змін; друга стадія «перехід» містить: 5)  – початок перетворень, подолання 
перешкод, передача владних повноважень діяти згідно з узгодженою візією; 6)  – планування 
та популяризація «маленьких та швидких перемог»;  7)  – оцінка та консолідація 
перетворень, зміцнення успіхів та поглиблення процесів змін; власне процес впровадження 
(за участю й залученням співробітників); третя стадія «заморожування» містить етап 8)  – 
закріплення змін в корпоративній культурі.  

Інтеграція кадрової безпеки із процесом управління персоналом на підприємствах 
малого та середнього бізнесу за допомогою моделі управління змінами у 8 стадій була нами 
реалізована в такий спосіб: 1) проведена діагностика системи управління в організації, а 
також визначені ризики та загрози з боку персоналу підприємств – усвідомлення проблеми 
(насамперед топ-менеджментом і власниками бізнесу) та необхідності інтеграції кадрової 
безпеки із процесом управління персоналом; 2) сформовані ініціативні групи з 
впровадження, розроблені мета, завдання, візія та мотивування при впровадженні (с 
персоналом обговорювалася поточна ситуація в порівнянні зі сценаріями майбутнього, 
продемонстрована персональна вигода від впровадження системи кадрової безпеки для 
співробітників та організації в цілому); 3) створено план впровадження кадрової безпеки, 
який погоджує зусилля по впровадженню зі стратегіями організацій, визначено майлстоуни 
впровадження кадрової безпеки; 4) розроблено проект впровадження з наступним 
доведенням інформації про кадрову безпеку до персоналу, при чому ініціатори змін 
демонструють нову модель поведінки першими; 5) розроблено мотиваційний план 
впровадження, співробітники залучені в проект впровадження (погоджено і виділено % 
FTE); 6) реалізовано план «швидких перемог» впровадження – з'явився новий функціонал 
кадрової безпеки в посадових обов'язках менеджерів по персоналу та лінійних менеджерів, 
розроблено його організаційно-інформаційне забезпечення, топ-менеджери та керівники 
підрозділів навчені стандартним операційним процедурам дотримання кадрової безпеки; 7) 
законодавчо закріплені досягнуті результати стадії 6, проведено оцінку перших результатів 
впровадження кадрової безпеки та її поточне коректування, відзначені керівники більш 
ефективних підрозділів, розроблено план «глобальних покращень» впровадження; 8) 
реалізовано план «глобальних покращень» – проведено gap-аналіз відхилень, розроблено 
систему зворотного зв'язку з персоналом, підготовлена імплементація нової моделі кадрової 
безпеки в корпоративну культуру організацій [6, 14, 15]. 

Таким чином, нами розглянуто такий організаційний механізм соціально-
економічного розвитку підприємств, як управління організаційними змінами,  деталізовано 
основні моделі управління змінами, визначено можливості їх практичного застосування при 
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розробці та впровадженні кадрової складової економічної безпеки в процесі управління  
персоналом на підприємствах малого та середнього бізнесу. 
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Економічні перетворення в Україні, які супроводжуються постійною соціально-
економічною та політично-законодавчою нестабільністю, нарощуванням кризових явищ, 
дисбалансом і диспропорціями в регіональному розвитку АПК, вимагають розробки 
конкретних заходів у рамках реалізації соціально-економічних реформ розвитку 
регіональних АПК. Практика засвідчує, що аграрна реформа в Україні здійснюється 
нерезультативно. Господарська самостійність сільськогосподарських підприємств 
спрямована на проблеми постачання і збуту, ціноутворення і кредитування, не вписується в 
ще існуючу систему управління господарством. Економічний розвиток регіонів України 
потребує вдосконалення системи реформування на основі комплексного організаційно-
економічного механізму, який має відповідати обраній моделі регіонального розвитку АПК 
відповідно до концепції регіональної політики. 

Провідне місце у формуванні нових виробничих відносин належить механізмам 
регулювання відтворювального процесу регіональних АПК. Практика аграрних реформ 
показала необхідність перебудови всієї системи економічних відносин, яка охоплює 
одночасно виробництво, розподіл і споживання сільськогосподарської продукції з 
регулюванням державою цих процесів. Тому сучасний організаційно-економічний механізм 
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функціонування регіональних АПК повинен створювати рівні умови господарювання для 
усіх галузей виробництва і сфер діяльності, враховуючи економічні закони, сезонність 
сільськогосподарського виробництва, оборотність капіталу. 

Протягом багатьох років при досліджені розвитку сільськогосподарського 
виробництва науковці значну увагу приділяли поняттю “організаційно-економічний 
механізм”. Вчені – економісти, що досліджували дану проблематику, по-різному визначали 
його зміст, роль і функціональне призначення, значимість у формуванні стратегічних 
напрямів розвитку сільськогосподарського виробництва та місце серед інших механізмів, які 
регулюють аграрні відносини. Одні визначали організаційно-економічний механізм як 
систему форм і методів управління та стимулювання виробництва, яка направлена на 
пропорційний розвиток ринку, інші вважали його важливою складовою частиною 
господарського механізму. На нашу думку, більш повним є таке визначення: організаційно-
економічний механізм це система важелів, інструментів і заходів інституційної системи 
державного управління, а також інформаційне і законодавчо-нормативне забезпечення, за 
допомогою яких організовуються як зовнішні, так і внутрішні виробничо-економічні 
відносини суб’єктів АПК. 

Роль організаційно-економічного механізму в державному управлінні передбачає 
забезпечення необхідних пропорцій у розвитку виробництва, підвищенні його ефективності 
й рівня життя населення. Організаційно-економічний механізм включає ряд складових 
елементів (ланок), кожна з яких становить складну комбінацію методів, економічних 
важелів, що виконують певні функції. Найважливішими структурними елементами 
організаційно-економічного механізму управління регіональними АПК є: 

- фінансова система і кредитування; 
- бюджетна система; 
- податки й податкова система; 
- організаційно-правові форми економічної діяльності. 
Фінансова система – це система форм і методів формування, розподілу й 

використання фондів грошових коштів. На сьогодні фінансова політика спрямована на 
подолання наслідків фінансово-економічної кризи, стабілізацію соціально-економічної 
ситуації, а саме: відновлення функціонування банківської сфери; збалансованість товарно-
грошових відносин; зниження соціальної напруженості; оздоровлення регіональних фінансів. 
Основним джерелом позикових коштів є кредити державних і комерційних банків. 
Використання кредиту дає можливість створювати умови, що забезпечують грошовими 
коштами потреби виробництва й обороту.  

Бюджетна система відіграють важливу економічну, політичну й соціальну роль у 
відтворювальному процесі. Використовуючи кошти бюджетного фонду на фінансування 
найбільш прогресивних, пріоритетних галузей народного господарства, бюджет відіграє 
велику роль у перерозподілі доходу між галузями. Через бюджет доходи галузей із 
завищеною рентабельністю перерозподіляються в галузі з низькою (наприклад, з 
промисловості в сільське господарство). Утримання за рахунок бюджетного фонду установ і 
організацій невиробничої сфери має велике значення у відтворенні робочої сили. І, нарешті, 
різні господарюючі суб’єкти можуть одержати бюджетне фінансування під певні цільові 
проекти. Таким чином, бюджетне фінансування, субсидування створює додаткові 
можливості для розвитку пріоритетних галузей відповідно до потреб суспільства. 

Однією з найбільш складних проблем організаційно-економічного механізму і такою, 
що викликає широку полеміку в наукових колах, є формування та вдосконалення 
регіональної податкової системи. Вона є основним джерелом прибуткової частини бюджетів 
усіх рівнів. Водночас її призначення не може обмежуватися лише фіскальними функціями, а 
має бути стимулюючим важелем який забезпечує структурні пропорції регіональної 
економіки. На сьогодні податки і збори в сільському господарстві не виконують 
стимулюючої функції.  

Головним завданням податкового, фінансового і кредитного елементів організаційно-
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економічного механізму є стимулювання прогресивних змін в управлінні розвитку 
сільськогосподарського виробництва в результаті впровадження нових організаційних 
структур. Кожна ланка організаційно-економічного механізму здійснює вплив на 
ефективність розвитку сільськогосподарського виробництва. У зв’язку із цим в 
агропромисловому виробництві більшою мірою, ніж в інших галузях народного 
господарства, необхідне активне державне регулювання виробництва і збуту. 

Успішний розвиток сільськогосподарського виробництва регіону неможливий без 
створення й ефективного функціонування організаційно-економічного механізму, тобто без 
узгодженої фінансової, грошово-кредитної та соціально-економічної політики, спрямованої 
на задоволення інтересів широких верств населення, задіяних у системі АПК, для розвитку 
реального сектора економіки, що приводить до розширення бази оподаткування. 

В умовах ринкової економіки державне регулювання не має прямого директивного 
характеру. Основним інструментом дії держави на ринкову економіку є економічні важелі. 

Організаційно-економічний механізм функціонування регіональних АПК можна 
поділити на такі складові: 

а) економічний механізм, який включає: планування економічного розвитку регіону; 
формування і використання централізованих фондів регіонального розвитку; регіональну 
податкову політику; моніторинг регіонального економічного розвитку; 

б) організаційний механізм, який включає організаційну структуру управління й 
функціонування її елементів; розподіл функцій регіонального управління на різних рівнях 
ієрархій в Україні; 

в) соціальний механізм, який включає планування соціального розвитку регіону; 
регіональну політику з підтримки малого бізнесу і створення робочих місць; регіональні 
програми щодо боротьби з безробіттям і ефективного використання трудових ресурсів. 

г) правовий механізм, який включає в себе: нормативно-правову базу регіональної 
політики в Україні; нормативні акти органів регіонального й місцевого управління; правове 
забезпечення проведення ефективної регіональної політики [10, с. 36]. 

Кульман А. у монографії «Економічні механізми» зазначав, що економічний механізм 
– це певне вихідне економічне явище, яке зумовлює ряд інших, при чому для їх виникнення 
не потрібно додаткового імпульсу [7, с.25]. 

Хорунжий М.Й. під економічним механізмом розуміє сукупність методів і форм 
управління виробництвом на основі використання економічних законів і категорій [11, 
с.334]. Амбросов В.Я., Бойко В.І., Жадан І.І., Крисальний А.В. відмічають, що економічний 
механізм є системою взаємопов’язаних планово-економічних форм і методів управління, 
організації та стимулювання виробництва, які направлені на пропорційний розвиток галузей 
агропромислового комплексу на інтенсивній основі [1, с.15]. 

Економічний механізм як основну і найважливішу складову частину господарського 
механізму розглядали такі вчені, як Гусаров А.С., Субоцький Ю.В., Зотова Л.В., Масюк А.Н., 
Ушачев І.Г., Мимріков Н.С., Грицюк Г.Н., Паскал В.Ф., Андрейцев Д.А. [4, С.25; 3, С. 9; 8, С. 
10]. На їхню думку, економічний механізм, будучи структурною ланкою господарського 
механізму, є за своєю сутністю механізмом економічних відносин у сфері виробництва, 
обміну, розподілу, споживання і накопичення, та являє собою сукупність методів, 
економічних важелів, стимулів і заходів впливу на економічні інтереси товаровиробників з 
метою посилення мотивації їх виробничої й інвестиційної діяльності. Основними його 
елементами вони вбачають ціни, податки, кредит, бюджет, страхування.  

Економічний механізм виражає економічну політику держави, яку слід розробляти на 
довгострокову перспективу, він повинен сприяти державному регулюванню економіки не 
тільки в державному секторі господарювання, але й у приватному через систему непрямих 
заходів. Для вдосконалення аграрного виробництва це має принципове значення, оскільки 
необхідно прискорити стимулювання інвестицій у галузь, забезпечити повну зайнятість 
трудових ресурсів, стимулювати експорт, впливати на рівень цін та їх паритет, підтримувати 
стабільні доходи товаровиробників, добитися перерозподілу бюджетних коштів на користь 
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агропромислового комплексу з урахуванням його реальної ролі в народногосподарському 
комплексі країни. Але оскільки самі державні важелі регулювання визначають напрям дії 
економічного механізму та відповідні реакції ринку, він завжди буде визначатись напрямом 
економічної політики країни. Дія економічного механізму характеризується двома 
основними складовими, що керують його спрямованістю та визначають ефективність: 
державним регулюванням та ринковим механізмом. За допомогою першого встановлюють 
умови та напрям розвитку економічної системи, а ринковий механізм формує якість 
споживчих ринків, взаємовідносини на них та їх наповненність. Без ринкового 
саморегулювання неможлива побудова будь-якої економічної системи, а без державного 
регулювання економічних процесів не можлива стійкість цієї системи та надання їй 
керованості і соціальної спрямованості [9, с. 58]. 

Ми цілком погоджуємося з думкою Борхунова Н., який визначає економічний 
механізм як механізм реалізації економічної політики держави, який за допомогою 
використання державних важелів регулювання спрямовує дію ринкових законів у 
необхідному для держави напрямі, механізм взаємодії державного регулювання та ринкових 
законів, який працює на досягнення поставлених стратегічних цілей [2, с. 37]. 

Державне регулювання аграрного сектора є потужним засобом стабілізації аграрної 
політики в ринкових умовах господарювання, тому в зарубіжній практиці використовується 
вже багато десятиліть. Основними цілями державного регулювання агропромислового 
комплексу розвинених країн є: раціональне використання ресурсів і досягнення ефективності 
в сільському господарстві; забезпечення стабільного розвитку галузі та конкурентоздатності 
вітчизняної продукції сільського господарства на світовому ринку; реалізація соціальних 
цілей розвитку суспільства; захист внутрішнього ринку від недоброякісної конкуренції [5, 
с.51].  

Аналіз досвіду державного регулювання економічною діяльністю провідних країн 
світу свідчить, що його роль зростає в умовах коли необхідно централізувати рух валютних 
ресурсів, забезпечити енергією, сировиною і дефіцитними матеріалами важливі галузі 
економіки, щоб вони були конкурентоспроможними. 

Успіхи, досягнуті такими країнами, як Японія, Південна Корея, Сингапур у галузі 
продовольчого забезпечення, пов’язані, головним чином, саме з втручанням держави у 
стихійні ринкові процеси. У цих країнах склалась найбільш розвинена система державного 
регулювання економіки, що забезпечує стабільну економічну ситуацію в сільському 
господарстві та конкурентоспроможність товаровиробників на світовому ринку. 

До особливостей державного регулювання аграрного сектору США, Канади, Австралії 
слід віднести законодавчу регламентацію рівня цін підтримки, норм скорочення посівних площ, 
прибутковості, рентабельності виробників. Для цих країн характерний невисокий рівень 
державного втручання в аграрну сферу, проте роль держави зростає при вирішені соціальних 
проблем, захисті продовольчого ринку від зовнішньої конкуренції. Отже, слід зазначити, що 
державне регулювання забезпечує становлення стійкої економічної ситуації в аграрній сфері 
країни.  

Економічний механізм функціонування регіональних АПК формується на тих самих 
принципах, що й економічні механізми інших видів: системність, комплексність, 
взаємозв’язок і взаємозалежність елементів та компонентів, цілеспрямованість, ефективність, 
науковість, стабільність, динамічність, здатність до адаптації. Зазначені принципи 
взаємопов’язані й у цілому характеризують вимоги до створення та функціонування 
економічних механізмів. Запровадження економічних реформ у межах регіонального 
розвитку АПК залежить від ряду передумов: 

- концентрація уваги держави не на певному фінансовому забезпеченні, а на розвитку 
інфраструктури регіональних АПК, що може бути спільно використано для реалізації своїх 
конкурентних переваг; 

- забезпечення прозорості рішень, що приймаються державними та місцевими 
органами влади в соціальній та економічній сферах; 
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- сприяння розвитку інформаційних мереж, створення спеціальних інтернет-порталів 
владних структур, використання електронного документообігу; 

- розподіл зусиль між державою та місцевими органами влади [6, с. 208]. 
Підвищення ефективності функціонування регіональних АПК вимагає управління не 

діями частин окремо, а взаємодіями між ними. Функціональна узгодженість як керованих 
об’єктів, так і самих суб’єктів управління, є обов’язковим елементом процесу економічного 
розвитку  АПК. Все це викликає необхідність формування організаційно-економічного 
механізму стійкого розвитку АПК. Отже, організаційно-економічний механізм стійкого 
розвитку регіонального АПК є складною сукупністю інструментів і процесів прямої і 
непрямої дії на соціальні й ринкові умови життєдіяльності регіонального співтовариства, що 
забезпечить підвищення ефективності регіональної економіки та зростання якості життя 
населення (табл. 1).  

Таблиця 1 
Структура організаційно-економічного механізму функціонування регіональних АПК 

 

Сучасний кризовий стан агропромислового виробництва пояснюється дією великої 
кількості чинників. Один з них – низька ефективність управління процесами виробництва. 
Проведення ринкових реформ в аграрному секторі економіки призвело до втрати керованості 
з боку державних органів влади. Чинна правова система забороняє їм втручатися у 
виробничо-господарську діяльність підприємств АПК. У більшості випадків функції цих 
органів управління на регіональному рівні зводяться лише до функції контролю. Подальший 
хід аграрної реформи неможливий без розвитку господарського управління та посилення 
ролі держави в регулюванні виробничих процесів. Опосередкована підтримка в Україні 
представлена такими заходами: підтримка розвитку кредитної кооперації; підтримка 
розвитку регіонального сільгоспмашинобудування; реалізація пільгової податкової політики 
щодо промислових підприємств, які здійснюють постачання продукції для сільського 
господарства; розміщення державного замовлення на заводах і промислових підприємствах, 
що постачають машини й обладнання для АПК; сприяння розвитку суспільних формувань 
(союзів, асоціацій, інших некомерційних організацій), що функціонують у сільській 
місцевості або на користь аграріїв; надання коштів на здійснення державних програм, що не 
пов’язані безпосередньо із сільським господарством; заходи щодо охорони та відновлення 
тваринного світу і місць існування тварин тощо.  

Таким чином, на наш погляд, формування специфічного організаційно-економічного 
механізму функціонування регіональних АПК тісно пов’язано з організацією ефективного 
управління процесами діяльності та забезпечення сталого розвитку як виробничо-

№ 
п/п 

Складові механізму Характеристика сутності складових механізму 

1 Правова  
- нормативно-правова база розвитку регіональних АПК; 
- забезпечення відповідальності центральних і місцевих органів влади. 

2 Організаційна  
- розробка стратегії розвитку регіонів; 
- система управління стратегічним розвитком АПК; 
- централізація і децентралізація державної влади. 

3 Фінансова  
- залучення бюджетних та позабюджетних коштів на виконання 
державних та регіональних програм забезпечення сталого розвитку; 
- удосконалення фінансово-бюджетних відносин. 

4 Економічна  - поліпшення інвестиційного клімату. 

5 Екологічна  
- впровадження екоінновацій; 
- екологічне страхування. 

6 Соціальна  

- запровадження соціальних стандартів; 
- підвищення рівня і якості життя; 
- оптимальна мережа соціальної інфраструктури; 
- реалізація програм зайнятості. 

7 Інформаційна  

- проведення соціально-економічного моніторингу; 
- глобалізація комп’ютерних мереж; 
- регулювання регіональних систем; 
- всебічна інформатизація населення. 
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економічної системи. 
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6. Small business in crisis: domestic and international experience 
 

6.1. ОТДЕЛЬНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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аудитор, директор 

ООО «Аудиторская фирма «Ольга-Аудит»», г. Кировоград, Украина 
 

Как общепризнано, Украина отнесена в категорию стран с переходной экономикой. 
Экономическая реструктуризация таких стран всегда сопровождается достаточно 
серьезными объективными проблемами, изучению которых посвящены научные 
исследования ученых А.Н. Алимова, В.Б. Гринева, М.И. Долишнего, И.И. Лукинова, Н.С. 
Герасимчука, Р.А. Ивануха, В. К. Симоненко, Ю.Д. Костина, Б.М. Крыжановского и др. [1, с. 
5]. Среди общих проблем проблемы развития малого бизнеса всегда актуальны и  
неоднократно рассматривались в исследованиях М.Д. Билык, З.С. Варналия, Л.И. 
Воротиновой, И.Г. Ганечко, О.Е. Кузьмина, Н.Л. Лесик, Д.В. Ляпина, С.К. Реверчука, Н.Е. 
Кубай и др. Украинские исследователи в своих работах не могли не опираться на опыт и 
достижения передовых представителей западной экономической мысли: таких, как Й. Ворст, 
П.Ф. Друкер, П. Ровантлоу, П. Хейне, Й. Шумпетер [1, с. 5]. 

Мировой опыт показал, что развитие малого предпринимательства является важным 
условием оздоровления национальной экономики, положительно влияет на общественную 
жизнь государства в целом, а также на снижение социальной напряженности в обществе, что, 
как правило, имеет место в странах, находящихся в переходном этапе развития своей 
экономики.  

Малое предпринимательство – сектор бизнеса, для признания которого таковым в 
разных странах применяются различные критерии. Но общим для всех стран с развитой и 
успешной экономикой является то, что в их экономическом развитии малое 
предпринимательство не просто  во многом определяет темпы экономического роста, 
состояние занятости населения, структуру и качество валового национального продукта, но и 
оказывает на эти аспекты существенное благоприятное влияние. Сейчас, когда Украина как 
никогда определенно ориентирована на сближение с Европейским Союзом (далее по тексту 
- ЕС), невозможно пренебрегать достигнутыми странами ЕС успехами. В частности, 
интересен опыт по классификации предприятий. Так в Германии и Франции малым 
предприятием считается компания с работающим персоналом до 50 человек. В Италии 
используется деление на микропредприятия (до 20 человек) и малые предприятия (до 100 
человек) [2, с.6]. А в странах Центральной и Восточной Европы применяются 
характеристики от 30 до 50 человек [3, с.6]. Для совершенствования существующих 
определений в ЕС разработана такая шкала критериев классификации по количеству 
работающих: микропредприятия - 1-9; малое предприятие - 10-99; среднее - 100-499; 
большое - более 500 [4, с.13; 1, с.12]. 

Малое предпринимательство в странах с успешной экономикой благодаря 
численности малых предприятий, а также благодаря тому, что они предоставляют около 
половины общей численности рабочих мест,  присутствуют практически во всех секторах 
экономики [1, с. 13-14]. Совокупно европейские микро- и малые предприятия создают 39,4% 
добавленной стоимости и почти 50% рабочих мест в ЕС (представим в табл.1). 
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 Таблица 1 
Малый и средний бизнес в странах ЕС* 

Предприятия: 
Анализируемый показатель: 

микро малые средние 
всего МСП  
(кол. 2+3+4) 

большие 
Итого  

(кол. 5+6) 
1 2 3 4 5 6 7 

 Количество зарегистрированных субъектов 
 Млн. ед. 18,783 1,350 0,223 20,356 0,043 20,399 

% от общего количества 92,1 6,6 1,1 99,8 0,2 100,0 
 Количество созданных рабочих мест 

Млн. ед. 37,494 26,704 22,616 86,815 43,787 130,602 
% от общего количества 28,7 20,5 17,3 66,5 33,5 100,0 

 Добавленная стоимость 
Трлн. евро 1,2423 1,076 1,076 3,395 2,496 5,891 

% от общего количества 21,1 18,3 18,3 57,6 42,4 100,0 
 

*Источник: Annual report on european SMEs 2012/2013 
 

В Украине классификация субъектов хозяйствований установлена на законодательном 
уровне, в ст. 55  ч.3 Хозяйственного кодекса Украины [5], в соответствии с которой градация 
следующая (табл.2): 

Таблица 2 
Классификация субъектов хозяйствования в Украине 

Виды предпринимательства 
малое Критерии для классификации 

микро- малое 
среднее большое 

Среднегодовая численность работающих, чел. не более 10 не более 50 более 250 
Доходы от любого вида деятельности за год 
(эквивалент суммы в евро, определенной по 
среднегодовому курсу НБУ 

не более 2 
млн. 

не более 10 
млн. 

все другие 
субъекты более 50 

млн. 

Установленная классификация предприятий в Украине учитывает опыт стран ЕС. 
Также в Украине на законодательном уровне задекларирована и поддержка малому 
предпринимательству. Так в Законе Украины «О развитии и государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Украине» [6] кроме толкования основных 
терминов, в том числе и термину «субъект малого предпринимательства» [6, п.1 ст.1], 
установлено регламентирующее законодательство в этой сфере [6, ст.2]. Кроме того, в ст.3 
Закона Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Украине» [6] обозначены цель и принципы государственной 
политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Украине.  

Таблица 3 
Малый и средний бизнес в Украине по состоянию на 01.01.2013 г. 

Предприятия: 
Анализируемый показатель: 

микро малые средние 
всего СМП  
(кол. 2+3+4) 

большие 
Итого 

 (кол. 5+6) 
1 2 3 4 5 6 7 

Количество зарегистрированных 
субъектов всего, единиц  

64999701 

В том числе предприятия, единиц2: 286461 57587 20189 364237 698 364935 
% от общего количества 2 78,5 15,8 5,5 99,8 0,2 100,0 

Из них только микро и малые предприятия: 
Количество, единиц 344048     

% от общего количества 94,3     
 

Источники:  
1 – Государственная регистрационная служба Украины, http://www.drsu.gov.ua/show/1762 
2 – Госстат Украины, http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_reg/kp_reg_u/kp_reg_u_2012.htm 
 

http://www.drsu.gov.ua/show/1762�


 320

И однозначно подчеркнуты в числе прочего необходимость создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМП); 
стимулирование инвестиционной и инновационной активности СМП; поддержка 
предпринимательской инициативы граждан, а также эффективность и доступность 
получения  государственной поддержки СМП. Однако практическое состояние развития 
малого предпринимательства в Украине свидетельствует о том, что далее задекларированной 
на законодательном уровне поддержки со стороны государства до настоящего времени в 
Украине дело не дошло. Подкрепим этот тезис статистическими данными. 

Статистические данные (табл.3) можно было бы признать позитивными, если бы 
количественные показатели подтверждались такими же позитивными данными основных 
показателей деятельности, которые проанализируем в динамике за 2010 – 2012г.г. [7, с. 17-
50] и представим в табл.4. 

Таблица 4 
Основные показатели деятельности СМП в Украине за 2010-2012 гг. 

Данные по годам: 
№ пп Анализируемый показатель 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 2 3 4 5 

1 Количество СМП:    
1.1 всего, единиц 2162004 1679902 1578879 
1.2 в % к общему количеству субъектов хозяйствования 99,0 98,7 98,7 
2 Количество занятых работников    
2.1 всего, тыс. человек 4958,6 4442,0 4285,2 
2.2 в % к общему количеству занятых работников 

субъектов хозяйствования 
46,0 43,7 43,0 

3 Объем реализованной продукции (товаров, услуг)    
3.1 всего, млн.грн. 779197,8 807777,0 916287,2 
3.2 в % к общему объему реализованной продукции 

(товаров, услуг) субъектов хозяйствования 
21,7 19,2 20,5 

Как наглядно подтверждают данные табл.3 и табл.4, при большом количестве СМП в 
общем количестве субъектов хозяйствования в Украине, их основные показатели 
деятельности не оказывают существенного влияния на экономику страны. Таким образом, 
можно утверждать, что в Украине, в отличие от стран с развитой экономикой, малое 
предпринимательство в общем экономическом развитии страны не определяет темпы 
экономического роста и состояния занятости населения, а также не оказывает существенного 
благоприятного влияния на структуру и качество валового национального продукта. 

Таблица 5 
Структура государственной поддержки предпринимательской деятельности в Украине, 

% 
Годы 

Виды поддержки 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Селективная поддержка, в т.ч.: 96,2 93,63 98,28 99,47 95,63 98,56 
Сельское хозяйство 33,24 67,19 68,23 26,17 57,81 69,52 
Угольная промышленность 47,20 26,58 25,14 10,10 20,25 21,92 
Горная и металлургическая 
промышленность 

0,30 0,16 0,17 0,08 0,06 0,07 

Химическая промышленность 0,33 0,10 0,11 0,02 0,04 0,03 
Энергетика 12,16 1,48 2,06 62,68 16,91 6,34 
Машиностроение 2,97 2,12 2,57 0,42 0,56 0,68 

Горизонтальная поддержка, в т.ч.: 3,8 2,37 1,72 0,53 4,37 1,44 
Малые предприятия 0,31 0,05 0,04 0,02 0,05 0,02 
Научные исследования и развитие 0,72 1,09 0,45 0,18 0,31 0,33 
Защита природной среды 0,34 0,14 0,06 0,03 0,08 0,05 
Другие отрасли 2,43 1,09 1,17 0,30 3,93 1,04 

Всего 100 100 100 100 100 100 
Недостаточность государственной финансовой поддержки СМП доказана на 

основании анализа статистических данных в диссертационном исследовании на соискание 
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ученой степени кандидата экономических наук, проведенном на кафедре макроэкономики и 
государственного управления ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет 
им. В. Гетьмана» Серой И.В. [8]. На основании данных Министерства экономического 
развития и торговли Украины, данных о выполнении государственных бюджетов 
сформирована информация  о структуре  государственной поддержки предпринимательской 
деятельности в Украине, извлечение из которой представим в табл.5. 

Анализ данных табл.5 свидетельствует о том, что в Украине преобладает селективная 
поддержка, направленная на решение текущих проблем предприятий [8]. Что же касается 
государственной поддержки малых предприятий, то доля такой поддержки ничтожна мала. 
На основании проведенных анализов можно утверждать, что для реализации закрепленных 
на законодательном уровне целей и принципов в фактическую государственную финансовую 
политику поддержки развития СМП необходимо вносить действенные корректировки. И в 
вопросе стимулирования развития малого и среднего бизнеса, так же как и в вопросах 
классификации предприятий, целесообразно воспользоваться опытом стран с развитой 
экономикой.  

Государственная политика стимулирования и развития малого и среднего бизнеса 
большинства развитых стран мира, направлена на: 

- Увеличение объема государственных гарантий кредитов и / или доли гарантии, 
расширение прав предприятий; кредитное посредничество; специальные гарантии и займы; 
субсидирование процентных ставок (Франция, Таиланд); 

- Увеличение государственных гарантий для экспортеров; государственное 
«софинансирования» (Дания, Финляндия, Швеция); 

- Накопление венчурного капитала, капитальное финансирование и гарантии 
(Франция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия); 

- Новые программы: бизнес консалтинг (Дания, Новая Зеландия, Швеция) [9, с.113].  
Что касается Украины, то ни одно из этих перечисленных направлений не находит 

действительного применения. И это происходит в то время, когда истинная ситуации в 
экономике страны – крайне сложна. Так, например, Всемирный банк в своем отчете [10] 
ухудшил прогноз по ВВП Украины на 2015г. до 2,3% с 1%. При этом темпы восстановления 
экономики в 2016-2017 гг. эксперты банка оценивают соответственно в 3,5% и 3,8%: 
«Экономика Украины стоит перед перспективами высокого уровня неопределенности. В 
базовом сценарии, который не несет никакой дальнейшей эскалации напряженности, 
ожидается снижение активности в 2015 г. и восстановление в 2016-2017 гг.», — говорилось в 
публикации банка «Глобальные экономические перспективы» декабре 2014 г. На фоне таких 
неутешительных прогнозов повышение внимания со стороны государства к СМП может 
сыграть положительную роль в оздоровлении экономики страны. Ведь сектор малого 
бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды продукции и рыночные «ниши», 
способствует приближению производства товаров и услуг к потребителю, развивается в 
отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует снижению социального 
напряжения в стране. 

Характерной чертой поддержки малого предпринимательства в странах с переходной 
экономикой является применение налоговых льгот, в частности: освобождение от отдельных 
видов налогов на определенный срок; уменьшение ставок налогообложения; отмена 
таможенных пошлин и сборов при импорте товаров производственного характера для 
внутреннего использования; уменьшение ставок обязательные социального взноса; 
ускоренная амортизация. 

В Украине 28.12.2014г. Верховной Радой принят Закон № 71-VIII [11], который 
действует с 01.01.2015г. И этот закон представлен КМУ как начало новой налоговой 
реформы. Данным законом сокращено количество налогов с 22 до 11. Снижение количества 
налогов является положительным шагом. Однако только количество налогов не 
характеризует в целом налоговую ситуацию. И если анализировать произошедшие и 
предлагаемые последующие изменения налогового законодательств с позиции СМП, то 
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существенных благоприятных тенденций они все - же не содержат. Например, остановимся 
на некоторых изменениях, внесенных Законом № 71-VIII [11], непосредственно касающихся 
СМП. 

1. Расширение сферы применения регистраторов расчетных операций (далее по 
тексту – РРО) СМП. Как известно, большое количество представителей СМП выбирали для 
себя упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога как раз по причине ее 
простоты, в т.ч. в виде возможности не применять РРО. Упрощенный порядок ведения 
налоговых расчетов, как и не применение РРО, привлекали СМП, способствовали тому, что 
они смелее шли на открытие своего небольшого бизнеса. С вступлением в силу Закона № 71-
VIII [11] установлено, что представители СМП – плательщики единого налога 3 группы с 
01.07.2015г., а плательщики единого налога 2 группы с 01.01.2016г. обязаны в своей 
деятельности применять РРО. Действительно, применение РРО способствует легализации 
любого бизнеса. Вместе с тем, достаточно спорным можно признать выбор группы 
плательщиков и установленные сроки. С одной стороны, общеизвестно, что наибольший 
денежный оборот СМП в настоящее время приходится на рыночную торговлю. Рынки 
разрослись, превратились в центры не столько розничной, сколько оптовой торговли. При 
этом именно СМП – «единоналожники» 1 группы, осуществляющие свою деятельность на 
рынках, будут продолжать пользоваться льготой в виде освобождения от применения РРО. 
Если целью расширения использования РРО была легализация всех доходов СМП и, 
соответственно, по возможности полное их налогообложение, то наиболее «серая» часть 
доходов, находящаяся «в тени» по-прежнему там и останется, что достаточно нелогично и не 
обосновано.  

Кроме того, следует отметить и следующий аспект. В настоящее время, когда общая 
экономическая ситуация в стране сложная, отмечается снижение покупательной способности 
населения и, соответственно, падение доходов всех субъектов хозяйствования и СМП в том 
числе, приобретение РРО и сервисное их обслуживание можно признать существенными 
расходами как раз для представителей СМП. Вместе с тем, кредитование СМП – дорого и 
проблематично. Следовательно, намерение легализовать все доходы СМП с целью 
повышения доходов бюджета за счет практически повсеместного применения РРО может 
привести к обратному: часть СМП, балансирующих на грани выживания по объективным 
причинам, не имея возможности выполнить требование закона работать с применением РРО, 
вообще могут прекратить свою деятельность.  

2. Задекларированное в Законе Украины от 28.12.2014г. № 77-VIII [12] снижение 
ставки Единого социального взноса (далее по тексту  - ЕСВ): если предприятия 
выполняют условия по детенизации заработной платы, ЕСВ для них снижается с 41% до 
16,4%. В соответствии с п.3 Заключительных и переходных положений  Закона  № 77-VIII 
[12]  механизм предусмотрен следующий: чтобы к установленной ставке ЕСВ субъект 
хозяйствования имел право применить понижающий коэффициент 0,4, необходимо, чтобы 
общая база начисления ЕСВ за месяц в 2,5 раза или более превышала общую 
среднемесячную базу начисления ЕСВ плательщика за 2014г.; средняя зарплата по 
предприятию должна увеличиться минимум на 30 % по сравнению с 2014г.; средний платеж 
на 1 застрахованное лицо после применения коэффициента - не менее 700 грн.; средняя 
зарплата по предприятию должна составить не менее 3 минимальных зарплат, т.е. быть не 
ниже 3654 грн. 

Можно признать, что лишь требование увеличить среднюю зарплату минимум на 30 
% соответствует реалиям сегодняшнего дня и может быть выполнено практически всеми 
СМП. Все остальные требования СМП не по силам. Отсюда риск: закрепленная в Законе № 
77-VIII [12]  инициатива о снижении ставки ЕСВ не имеет перспективы применения у СМП. 

3. С целью уменьшения налоговой нагрузки на малый бизнес с вступлением в силу  с 
01.01.2015г. Закона № 71-VIII [11]  повышается до 300 тыс. грн. (в 2 раза) максимальный 
порог дохода для СМП -1-й группы «единщиков».  
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4. С вступлением в силу  с 01.01.2015г. Закона № 71-VIII [11]  уменьшаются почти в 
2 раза процентные ставки единого налога с 3 (5) % до 2 % — в случае уплаты НДС; с 5 (7) 
% до 4 % — без уплаты НДС. 

Сами по себе нововведения, касающиеся увеличения  максимального порога дохода 
для СМП -1-й группы «единщиков» и снижения ставок единого налога можно обозначить 
как перспективные. Однако фактически революционности не содержат и они: действительно, 
на фоне существенного падения курса гривны по отношению к твердым валютам такие шаги 
законодателя дают возможность СМП лишь частично компенсировать фактически имеющую 
место инфляцию, обесценивание.  

Таким образом, проанализированные статистические данные, а также первые шаги 
налоговой реформы действующего в настоящее время правительства Украины 
свидетельствуют о том, что СМП не пользуются государственной финансовой поддержкой в 
Украине, наметившиеся тенденции не носят радикального характера и не способны 
коренным образом благоприятно повлиять на эту ситуацию.  

Для исправления этой ситуации целесообразно и необходимо осуществить более 
решительные действия и шаги, например: 

 в области налогообложения сократить налоги для СМП, применять 
пониженные ставки на капиталовложения в новые сферы бизнеса, расширить практику 
предоставления налоговых льгот для вновь создающихся СМП [13, c.163].  

 помочь СМП  получить доступ к источникам финансирования. Так 
Великобритания и Нидерланды в основном сосредотачиваются на обеспечении гарантий 
займа для малого бизнеса. Франция, Италия, Испания создают особые резервы для 
поддержки малого бизнеса с помощью субсидий или фискальных льгот на инвестиции, 
льготных займов и грантов. Этот путь очень перспективный. Например, в Республике Корея 
благодаря политике государственной финансовой поддержки в целом же за последнее 
десятилетие доля малого бизнеса выросла с 9% до 62%. [14, c.198].  

 с целью повышения эффективности финансово-кредитной поддержки СМП 
целесообразно начать новую бюджетную программу микрокредитования СМП. При этом 
данная программа может быть эффективной только в том случае, если процентные ставки 
будут не выше 15% -17,5%. С 13.11.2014г. учетная ставка НБУ составляет 14 % годовых1, а 
процентные ставки НБУ по кредитам «овернайт»  - 17,5 %2. Во многих странах с развитой 
экономикой ставки кредитов овернайт являются основными процентными ставками, исходя 
из которых строится все взаимодействие финансовых институтов страны. Как известно, 
высокие процентные ставки по кредитам овернайт снижают популярность кредитования, 
что, в свою очередь, приводит к замедлению экономики и снижению ВВП. Например, 
согласно опубликованным официальным данным в Японии за период с января 2004 г. по май 
2013г. наиболее высокая ставка кредитов овернайт в размере 0,5% была с мая 2007г. по 
сентябрь 2008г. Все оставшееся время эта ставка составляла всего 0,1%. А в Канаде за 
аналогичный период самая высокая ставка по этому кредиту наблюдалась в январе 2008г. и 
составляла 4,5 %3. Таким образом, установленная в настоящее время в Украине ставка 
кредитов овернайт в размере 17,5% - очень высокий показатель. Но ставки по кредитам, 
предоставляемым СМП, как минимум в 2 раза превышают и его. Следовательно, если 
говорить именно о государственной финансовой поддержке СМП и ставить целью 
повышение экономики страны и повышение ВВП в том числе и за счет развития малого и 
среднего предпринимательства, то процентные ставки по  кредитованию СМП 

                                                 
1 - Денежно-кредитная и финансовая статистика НБУ [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Национального банка Украины. –– Режим доступа:  http://www.bank.gov.ua. 
2 - Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ [Электронный ресурс] / Финансовый портал 

Министерства финансов Украины. –– Режим доступа:   http://index.minfin.com.ua/index/rate/nbu/ 
3 - Макроэкономические показатели. Анализ ForexAW [Электронный ресурс] - Режим доступа: http:// 

forexaw.com/TERMs/ Exchange_Economy/ Macroeconomic_indicators/Finance/l671. 
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целесообразно устанавливать в размере не ниже учетной ставки НБУ и не выше процентной 
ставки кредитов овернайт. 

Дополнительно отметим, что действительно часть  изменений, внесенных в 
Налоговый кодекс Украины с 01.01.2015г. на самом деле способствуют тому, что упрощают 
налоговый учет СМП. Так, например, до внесения этих изменений имела место сложность в 
отражении отдельных налоговых расходов по признанной инвестиционной недвижимости, 
методом оценки для которой была выбрана оценка по справедливой стоимости. В настоящее 
время такие сложности устранены. Это значит, что СМП как и другие субъекты 
хозяйствования, будут активнее выбирать для оценки инвестиционной недвижимости метод 
оценки по справедливой стоимости. Это безусловно будет более прогрессивным, 
современным и более соответствующим нормам как П(С)БУ 32 «Инвестиционная 
недвижимость», так и его одноименного международного аналога - МСБУ 40. 

Целесообразно, чтобы такими же прогрессивными были и все иные новшества, 
касающиеся  СМП. Ведь без изменения государственной финансовой политики в вопросах 
поддержки субъекты малого предпринимательства не имеют шансов развития, не повысится 
их роль и значение в экономике страны. 
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Н.А. Гнат, Н.М. Заярная // Научный  вестник   НЛТУ  Украины. – 2011.  −  Вып. 21.1. – С.- 198-202. 
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6.2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Сатымбекова К.Б. 
к.э.н. 

Кыдырова Ж.Ш. 
к.э.н., доцент 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, 
Казахстан 

 

Предпринимательство в современном Казахстане получило динамичное развитие. В 
зависимости от этого происходит усиление государственного регулирования и содействия 
развитию бизнеса, меняются организационные формы взаимодействия государственных 
органов с субъектами частного бизнеса, происходят существенные сдвиги в целях, 
механизме, аппарате управления, в сочетании государственного и рыночного механизмов 
регулирования. 

Предприниматели работают в конкурентной среде, под влиянием факторов и 
тенденций, на которые необходимо вовремя реагировать в изменяющихся экономических 
условиях [1].  

Согласно данным Агентства по статистике доля вклада субъектов МСБ в ВВП в 2005 году 
составляла 17,4%, к 2013 году – 28,2%. До расчета данного показателя по новой методике 
доля МСБ составляла 31,7%. Тем не менее, это тоже низкий показатель. Поэтому перед 
государством поставлена стратегическая задача к 2020 году увеличить долю МСБ в ВВП 
страны на  
7-10%. Необходимо отметить, что низкий вклад МСБ в ВВП (20,2%) по сравнению с 
развитыми странами (Германия – 57%, Великобритания – 52, США – 52, Франция – 50%), 
вызван тем, что большую долю в ВВП создает крупный бизнес (7% крупного бизнеса создает 
70% ВВП, представленного нефтяным и горно-металлургическим секторами) [2]. Эта 
ситуация отражает структуру нашего бизнеса, в большей части сосредоточенного в сырьевых 
отраслях. 

По данным Агентства РК по статистике за 2013 год количество зарегистрированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства составляет  1 373 414 единиц, из них 
предприятий малого предпринимательства – 220 549 (16%), индивидуальных 
предпринимателей – 954 506 (69,5%), крестьянских (фермерских) хозяйств – 198 359 (14,5%). 
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество активных субъектов 
МСБ увеличилось на 24,4% [3]. 

В структуре активных субъектов МСБ по организационно-правовым формам 
преобладают субъекты, осуществляющие деятельность в форме физического лица – это 
индивидуальные предприниматели, количество которых составляет 589 640 единиц или 69,9 
% от общего количества активных субъектов МСБ по Республике (843 126). Количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств составило 181 292 или 21,5%. Доля юридических лиц 
малого предпринимательства составляет 7,6% (64 407), юридических лиц среднего 
предпринимательства 0,9% [5] (рис. 1). Выпуск продукции субъектами малого и среднего 
бизнеса в первой половине 2014 года составил 1 374 932 млн. тенге. Как отмечалось выше, 
доля активных субъектов среднего предпринимательства составляет 0,9% от общего 
количества активных субъектов по Республике, но выпуск продукции данными субъектами 
составляет более 50%, это больше, чем остальные вместе взятые. А именно выпущено 
продукции: субъектами среднего предпринимательства на сумму 789 999 млн. тенге (57,5%), 
субъектами малого предпринимательства на сумму 375 098 млн. тенге (27,3%), 
индивидуальными предпринимателями – 189 991 млн. тенге (13,8%), крестьянскими 
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хозяйствами – 19 844 млн. тенге (1,4%). По сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года выпуск продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 3,7% [6]. 

 
Рис. 1. Структура субъектов предпринимательской деятельности 

 

Динамика выпуска продукции всеми субъектами малого предпринимательства 
показывает положительную тенденцию роста в 2 раза с 2005 года по 2010 год. Если в 2005 
году выпуск продукции составлял 1 234 583 млн. тенге, то уже в 2010 году данный 
показатель составил 2 514 278 млн. тенге (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика выпуска продукции субъектами предпринимательства 

 

По индикатору «Защита инвесторов» Казахстан поднялся на 34 позиции (с 44 на 10). 
Второй год наблюдается значительное увеличение позиции Казахстана по индикатору 
«Налогообложение» (13 место в рейтинге). Основной фактор повлиявший на улучшение 
позиций – эффект от введения нового Налогового кодекса. За 4 года рейтинг Казахстана по 
двум индикаторам «Международная торговля» и «Получение разрешения на строительство» 
не улучшился. Среди 183 стран мы занимаем 147 и 176 места, соответственно. В 2012 году, 
несмотря на улучшение позиций по таким важным показателям, как количество процедур 
для открытия бизнеса (на 23 пункта) и бремя государственного регулирования (на 8 
пунктов), Казахстан снизился по фактору «Эффективность бизнеса» на 7 пунктов и занял 36 
место [7]. 

Комитетом развития предпринимательства совместно с Фондом развития 
предпринимательства «Даму» ведется реализация Программы «Дорожная карта бизнеса 
2020», целью которой является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста 
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регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также сохранение 
действующих и создание новых постоянных рабочих мест. 

В ходе реализации Программы с 2010 года по трем направлениям  
к субсидированию было одобрено 1112 проектов на общую сумму 350 456,9 млн. тенге.  

Наибольшее количество проектов в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 
2020» наблюдается в таких отраслях, как: агропромышленный комплекс – 265 проектов, 
транспорт и складирование – 223 проектов, легкая промышленность и производство мебели 
– 160 проектов. 

В общем количестве субъектов Программы, получивших государственную поддержку 
в виде субсидирования, доля индивидуальных предпринимателей составила – 18%, 
крестьянских (фермерских) хозяйств – 4%, юридических лиц малого предпринимательства – 
30%, юридических лиц среднего предпринимательства – 34%, юридических лиц крупного 
предпринимательства – 14% [8]. 

Социально-экономическими эффектом реализации Программы является то, что к 
настоящему моменту сохранено – 132 тыс., создано более 35 тыс. рабочих мест. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в рамках Программы 
заключается в поддержке начинающих предпринимателей (старт-ап проекты); сервисной 
поддержке ведения действующего бизнеса; обучении топ-менеджмента малого и среднего 
бизнеса; реализации проекта «Деловые связи». 

В Казахстане осуществляют свою деятельность и представители институтов развития: 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», «Kazyna Capital Management», АО 
«Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро», АО «Национальный Инновационный Фонд», АО 
«Казахстанский центр государственно-частного партнерства», АО «KazNexInvest» и другие 
[9]. 

Основной деятельностью институтов развития является стимулирование частных 
инвестиций в несырьевой сектор экономики посредством софинансирования 
инвестиционных проектов, содействие развитию экспортной способности предприятий, 
продвижение экспорта казахстанской продукции, а также содействие привлечению 
иностранных инвестиций, лизинговая деятельность в агропромышленном комплексе, 
кредитование и оказание финансовых и иных услуг субъектам агропромышленного 
комплекса и другие. 

В сфере предпринимательства ведется активная работа по следующим направлениям: 
· координация действий местных исполнительных органов по вопросам поддержки 

малого и среднего бизнеса; 
· обеспечение реализации государственных программ по поддержке малого и среднего 

предпринимательства; 
· содействие созданию и развитию в регионе объектов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 
· реализация государственной политики в области лицензионной деятельности  
Наиболее серьезным барьером для развития предпринимательства является 

разрешительная система, которая подвержена высоким коррупционным рискам и 
непрозрачна. 

Для консолидации субъектов предпринимательства принят   Закон Республики Казахстан 
«О Национальной палате предпринимателей», предусматривающий обеспечение 
эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства, их объединений с 
государственными органами, а также широкий охват и вовлеченность субъектов 
предпринимательства в процесс формирования предпринимательского сообщества. 

Политика по развитию инноваций будет направлена на построение национальной 
инновационной системы, обеспечивающей повышение конкурентоспособности экономики за 
счет создания системы управления инновационно-технологическим развитием, 
инновационного развития отраслей и регионов, создание условий для развития 
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высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и повышения научного и 
инжинирингового потенциала страны, а также на развитие инфраструктуры инновационных 
кластеров [10]. 

Также будут разработаны предложения по внедрению новых механизмов поддержки 
начинающих и молодых предпринимателей, внедряющих инновации. В связи с выделением 
средств на реализацию индустриально-инновационных проектов и планируемым 
увеличением финансирования инновационных грантов будет обеспечен контроль над 
использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию индустриально-
инновационных проектов. 

Обобщая информацию, можно выделить следующие основные проблемы и 
ограничения, являющиеся наиболее актуальными для малого и среднего бизнеса: 

1) проверки контролирующими и налоговыми органами; 
2) снижение покупательской способности и сложности в поиске рынков сбыта; 
3) высокий размер арендной платы; 
4) недостатки системы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса; 
5) высокая конкуренция; 
6) проблема финансирования бизнеса; 
7) проблема поиска и подбора кадров; 
8) отсутствие необходимой техники и оборудования. 

Проблемы, препятствующие развитию бизнеса в Казахстане, отличаются своей 
комплексностью и не могут быть решены в короткие сроки. Современное состояние развития 
предпринимательства диктует необходимость пересмотра стратегии его государственной 
поддержки. Новая стратегия должна строиться с учетом отраслевых и региональных 
особенностей развития малого бизнеса. 

Учитывая изложенное, можно с уверенностью сказать, что экономическая 
стабильность и благоприятный бизнес-климат страны являются визитной карточкой 
Казахстана, благодаря чему создается прочная и долгосрочная база для взаимовыгодного 
партнерства. 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
совместно с  

Кафедрой регионального развития Аграрного университета (г. Пловдив, Болгария) 
приглашают принять участие в  

Международной научно-практической конференции: 

«Перспективы развития экономики в условиях 
глобального кризиса», 

которая состоится  в  
г. Пловдив, Болгария 
27 ИЮНЯ 2014 года 

ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Экономика и управление предприятием.  
Секция 3. Территориальные системы: оценка состояния и обеспечение сбалансированного 
развития.  
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 8. Моделирование региональных систем. 
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 10.Право. 
Секция11. Экономика туризма. 
Секция12. Социально-экономические проблемы развития регионов. 
Секция13. Маркетинг и менеджмент. 

 
Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных 

заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, 
докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и 
местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других 
учреждений, все заинтересованные лица. 

ККооннттррооллььнныыее  ддааттыы  ккооннффееррееннццииии::  
Дата проведения конференции 27 ИЮНЯ 2015 г. 
Последний срок представления материалов 26 июня 2015 г. (включительно) 
Срок выхода из печати сборника 15 июля 2015 г. 

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, русский, болгарский, украинский, немецкий, 

французский и другие. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы 

авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua 
Сборнику будет присвоен ISBN с выходными данными издательства Болгарии. 

Обязательные экземпляры сборника отправляются в Народную библиотеку Св. Кирилла и 
Мефодия (София) 

Сборник будет размещен в международные базы цитирования: РИНЦ и передан на рецензирование  
для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) 

 
Координатор конференции: 
кандидат экон. наук, доцент, професор РАЕ  
Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт конференції: http://conf.at.ua  
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mailto:conf.at.ua@gmail.com�
http://conf.at.ua/�


 330

Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
совместно с Agenda Publishing House, Великобритания 

приглашают принять участие в  
Международной научно-практической конференции: 

«Экономика, управление, право:  
проблемы и перспективы развития» 
которая состоится  в г. Ковентри, Великобритания 

25 сентября 2015 года 
  

ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннццииии::  
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Экономика и управление предприятием.  
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система. 
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