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1. REGIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE-
TERRITORIAL EDUCATIONS, BRANCHES AND PRODUCTIONS  

 

ГЛАВА 1.1. РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ПЛАНЕ УСТОЙЧИВОЙ 
ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ 

 
Аджич София 

ординарный профессор 
Университет в Новом Саду, Экономический факультет Субботица, Сербия 

                                          
Ведение. Национальный рынок труда медленно согласовывает с стандардами 

рынковой экономии. В функциональном взгляде это в сильном влияании позиции в мировом 
рынке  которые обозначают четыре (для Республики Сербии – эгзогена) тренда (1) 
глобализация, (2) транзиция производственной системы (в чйьих рамках 
(пост)социалистическая транзиция по европейском концепте изабражает её одну форму – 
замечение автора), (3) интенсивание влияния технологического прогресса и (4) влияание 
проконкуренции с другой стараны национальный рынок работы под влияанием двух 
вместных (эндогеных) факторов. Первая група демогравские тренды,которые с начала 
последней десяатилетии прошлого века осмотреются в редукции предложения рабочей силы. 
Другая радикально уменьшение требования за работой. И одна идругая группа факторов 
производит неравновесие которое синергии с хозяйствеными событиями обнаруживает в 
высокой ставке безработицы массовым оставлением рынка труда и динамическому 
подвиганию структуры занятости работы в пользу трансакционого сектора. Хотя эндогеные 
факторы имеюут ключное влияние на образование национального рынка труда приведены 
эгзогеные факторы формируют рамку рынка,чьё правильное понятие неопходимо для 
индетификацию причин актуельных событий в свере сдержаной занятости .Влияание этих 
факторов в политической специальной деловой общественности (релятивно) подценено в 
анализах прычин высокой безработицы и предлогами для их превосхождение. 

В этом контексте изложена материя кроме введения и вывода распределена на три 
части. В первой части стремление на анализе факторов внешнего окружения рынка труда. 
Центральная тема индентификаци следствий внутреней некомпатибильности национального 
хозяйства с структурой искания на Общем рынке Европейской унии что мало для 
последствий радикальной деиндустриализации. Вторая часть обрабативает влияние 
эндогеных факторов на устройство национального рынка труда. Фокус на отождествлении 
внутрених причин и следствий долгорочных трендов уменьшения занятости  и увлечения 
безработицы. 
 В третей части испольнена попытка связывания политики уменьшения неравновесия 
на рынке труда с научно валидным проектом реиндустриализации (к европейском концепте 
эндогеного авто-пропусливого и само-одержаного развития – примечение автора). 

Внешняя среда и её влияние  на рынке труда. В анализе влияния внешнего 
окружения на национальный рынок работы, ключное определение то что основные течения 
внешно-экономические обмены направлены прежде всего, на Европейскую унию.В этом 
контексте,представляют ключные (эгзогеные) вариабли определение искания на (внутренем) 
рынке труда. В рассматривании надо парарельно поссматривать влияние три феномена. 

Первый и ключный то что Европейская уния ещё от середины восьмидесятилетий 
прошлого века захвачена транзицией производственного система, чьё наконец приобретание 
(на глобальном уровне) ожидает около 2030/2035 году. 

Как и у всех транзициях надо разделить два этаппа. Первый оставление старого 
производительного система, который в случае EU-15 обозначает деиндустриализацию, 
которая практически окончена в начале последней десятилетий прошлого века. Второй начал 
рядом с первым так-как симулировано с оставлением старых, начало строительство новых 
промышленностей, предприятий и работ, именно, устройствование новой производительной 
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системы. В начале последней десятилетий прошлого века этот процесс получил такие 
размеры что можно отметить как реиндустриализация, которая в согласованности с 
специфичностями стран – организаций имеет различные результаты. Именно это подстрекло 
Вместные учерждения что в марте 2000. году попробуют определить стратегию 
реиндустриализации Европейской унии (Лисабонскую агенду из марта 2000. года). Замечено 
что не возможна её реализация в проектованых сроках, лишь только в марте 2010. году, под 
влиянием последствий первого колебания глобального финансового кризисса исполнена 
промоция, а в июне тот же самом году и усвоена новая вместнная стратегия 
реиндустриализации под названием ЕВРОПА 2020. И одна и другая стратегия в самом деле 
предлоги общественно-экономических реформ в которых в первом плане создание условий 
для высокий уровень занятости  всех релевантных категорий населения (особенно, жён, 
старших и других категорий которые изложены потенциональной или реальной 
дискриминации) в рамках экономии организованой на знании структуираной в 
согласованности с нео-либеральными парадигмами. 

Втарой последствие модела (пост) социалистической транзицией после рестаурации 
капитализма в странах Восточной Европы и СССР-а с начала последней десяатилетий 
прошлого века. С исторической инстанции в рамках трендов транзиции глобальной 
производительной системе европейских решений этой проблемы,(пост)социалистическую 
транзицию (бывших) европейских социалистических стран и стран созданых распадом 
социалистических федераций надо-третировать как первую фазу приспособливания в 
функции создания общественно-экономических условиях для пенетрацию на Вместнный 
рынок ЕУ. При этом неуважаемая устройственная ограничивания наступила в периоде с 1947 
по 1989. году. 

Первая то что на (релятивном малом) европейском пространстве паралельно 
развиваны двоих похожих производительных систем. Вследствие таго Европа как цельность, 
начало (пост)социалистической транзиции встретилась с удвоенной общественной 
структурой. На первый взгляд, в Западной Европе было великое преимущество из-за 
высокого уровня производительства масовой применении результатов технического 
прогресса и развивания учерждения рынка. Но ни Восток Европы не был без преимущества. 
Хотя устаревшие производительные оборудовании были физически способны производить 
уз прибавочный труд с затратных удобностей: (1) В самом деле делано о экономически 
списнии оборудованиями с маленькой  или никакой ценностью книговедения, именно, 
ниской амортизацией, (2) распологали релятивно квалифицированой и дешёвой радной 
сылой и (3) расходы защиты продвижении жизненной среды, которые в сущности 
определяли локацию значительной части промышлености, предприяатий и работы в 
Западной Европе, в неё Восточной части не представляли важную часть деловых калкулаций 
именно расходов. Западной части были на располагании две опции. Первая, покупкой 
восточных предприятий испольнить релакацию эколошки рискованых производств. Тагда, 
ликвидациом эколошки и энергетски интесивных производств ускорили реструктурирание 
своих хозяйств, что бы с другой стороны одновременно замедлило процесс структурного 
приспособливания хозяйства земли-хозяйина. Другая, что покупкой предприятий которые им 
прямая конкуренция и их закрытием создать условия для предпринимания внутренего, 
именно, русского и украинского рынка. В самом деле, ни одна ни другая солуция не 
уподобили сохранении создаваных производств в преработываной промышлености и 
занятости. 

На эту прямо надвязывает и другая инкомпатибильность, которая прямо усилила 
между-собой конкуренцию в процессе оставляния старого (SEV) и ориентации на новом 
рынке ЕУ.Применение постулата планского хозяйства результирала похожим планами 
промышленостью которые в основах основывали на советском моделе развития в чьём 
фокуссе тяжёлая промышленость, чёрная и металургия цветных металов. Так в Восточной 
части Европы, включая и большую (СФР)Югославию создано ред мультиплицираных 
средних и корликовых хозяйственных устройств бывшего СССР-А. Отменой SEV-а, 
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Восточно-европейские хозяйства дали очную ставку с проблемами фундаментального 
устройства, как на стороне предложения так и на стороне требования. С тем же самим или 
похожим продуктами надо было освоить позиции на высоко софистицираном рынке ЕУ на 
котором вместнная ролитика формировала весь ряд видимых и не видимых форм защиты её 
промышлености. С другой стороны, на плане внутренего требования пришло до похожих 
помак, опять в пользу промышлености Европейской унии. Великая часть преработиванной 
промышлености нашла разнобое между (нужной) рационализации и преструктуирана, с 
одной, и слабых инвестиционых капацитетов для их подготовку и реализацию.Третье 
ограничование это последствие транспарентных рынковых ограничования, а которые 
проявляли в: слабом квалитете высокими ценами ключных экспортных промышленых 
продуктов и (2) не развораченом секторе деловых услуг. Первое поспешило выжимание 
национальных промышленых продуктов с внутренего рынка и рынка бывших европейских 
социалистических стран. С другой стороны, неразвитый сектор деловых услуг ограничил 
деорентировал процесс устройственного приспособливания предприятий и сельских 
хозяйств. 

В цельности, кумулативное действие поведеных эгзогеных факторов это значительно 
влияло на динамику роста безработицы и долговременно уничтожение равновесия на рынке 
труда. С исторической истаны, их влияние последствие отобраного моделя 
приспособливания национальных производительных структур бывших европейских 
социалистических стран глобальными изменениями.Также показалось что лишь только 
видимое обновление промышленого сектора дало возможность повышение занятости 
работой. Но, и дальше присуствующая большие ограничения на рынке труда, так-как новое 
технологически современное производство, искало меньше единичной работы, а с другой 
стороны, искала новые квалификации и уменья. Тот же процессы отматывались и на 
национальном рынке труда, хотя Республика Сербия с 1992. ро 2000. года подвергнута 
режиму политических и экономических санкций тзв. Международного коллектива, в чьём 
национальное хозяйство было практически исключённое с Западно-европейского рынка и 
рынка большинства (бывших) европейских социалистических рынк и стран созданых 
распадением СФР Югославии. В этом периоде из внутренне-политических причин применят 
специфичный инструмент защиты от безработицы.Приспособливание объёма занятости  
опадающем уровне хозяйственной активности не решено отпуском излишек занятости уже 
институциом тзв. выплата отсуствия. Большенство занятости, на основе правила Влады 
Республики Сербии, решением директоров общественных государственных предприятий 
направлены на (формально)платёжные отсуствия, что вызвало великий пад реальных 
зарплат. Большинство занятости  на платёжном отсуствии осуществовали дополнительный 
доход в неформальном секторе рынка труда в рамках серогохозяйства. В второй половине 
девяностых лет прошлого века на неформальном рынке труда действовало около 1,2 
миллиона занятости (пересчитано на полное рабочье время, от чего 70% было формально 
упослено. 

Эндогенные факторы на рынке труда. В анализе эндогеных факторов рынка труда 
надо разделить две компоненты. Первая институциональная рамка рынка труда и её 
транспарентность. Вторая охвативает лицо и изнанку процесса рынка, именно предложения 
и требования работы. Анализа институциональной рамки рынка труда в принципе 
мултидисциплинарного карактера, но и под влиянием неравновесия на рынке труда. В 
анализе эндогеных факторов ударение надо ставить на анализ долгосрочных относящийся к 
развитию хозяйственых процессов ибо демографский анализ недвусмисленно внушает что 
рост безработицы в периоде (пост)социалистической транзиции отмативает в условиях 
великой контракции агрегатного предложения на рынке труда – маленький прилив радно 
способного населения уменьшает пробллему безработицы,именно лиц которые ищут работу. 
С другой стороны отливка старых генераций из-за уваления в пенсию повышает 
возможность занятости  замщением генерации.                        

Требование за работой нужда за работой взвешиваются величиной рынка труда (табл.                   
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Таблица 1 
Занятость и безработица в Республике Сербии (без Косово и Метохии) 

1 От 1997. года включены и заняаты в маленькими предприятиями на основе Анкеты для дополнения 
исследования о занятости. Извор: Источник СГЈ-1998, сс. 96 и 100, СЗС; Белград; 1998, SGS-2006, сс. 97 и 103, 
РЗС, Белград 2006; SGS-2009, сс. 96 i 102, РЗС, Белград 2009; SGS-2013, сс.55 и 61, РЗС, Белград, 2013 

Рынок труда - требование 

Год. Всего 
число 

занятости 

Юридические 
лица 

Предприниматели 
и заняатие у них 

Лица 
которые 
ищут 

занятость 

Рынок труда 
предложение 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

2.378,5 

2.378,5 

2.328,4 

2.296,8 

2.231,1 

2.165,9 

2.127,5 

2.099,2 

2.084,4 

2.050,6 

2.337,4 

2.331,9 

2.272,9 

2.138,5 

2.055,9 

1.979,1 

1.924,0 

1.866,8 

1.831,9 

1.772,2 

41,1 

46,6 

55,5 

158,3 

175,2 

186,8 

203,5 

232,4 

252,5 

278,4 

401,6 

421,9 

466,8 

495,9 

573,9 

589,2 

590,8 

625,2 

654,6 

634,5 

2.780,1 

2.800,4 

2.795,2 

2.792,7 

2.805,0 

2.755,1 

2.718,3 

2.724,4 

2.739,0 

2.685,1 

19971 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2.189,0 

2.192,0 

2.152,8 

2.097,2 

2.101,7 

2.066,7 

2.041,4 

2.050,9 

2.067,0 

2.025,6 

2.023,4 

1.939,0 

1.889,0 

1.796,0 

1.746,0 

1.727,0 

1.715,2 

1.910,6 

1.904,2 

1.860,6 

1.786,2 

1.752,2 

1.676,8 

1.611,6 

1.580,1 

1.536,6 

1.471,8 

1.432,9 

1.428,0 

1.397,0 

1.355,0 

1.343,0 

1.341,0 

1.338,1 

278,4 

287,8 

293,3 

311,0 

349,4 

389,9 

429,8 

470,7 

522,5 

553,9 

569,5 

571,0 

492,0 

441,0 

403,0 

386,0 

377,01 

634,5 

769,3 

735,8 

721,8 

768,6 

842,7 

947,3 

945,0 

991,8 

1.056,0 

928,3 

755,9 

746,6 

744,2 

752,8 

761,8 

656,1 

2.823,5 

2.981,3 

2.888,6 

2.820,8 

2.870,3 

2.909,4 

2.988,7 

2.995,9 

3.061,8 

3.081,6 

2.957,1 

2.694,4 

2.635,6 

2.540,2 

2.498,8 

2.488,8 

2.310,7 

 

1). По службеным даным, самое большое число занятости  в Республике Сербии 
регистрован 1988. года. С тех пор занятость  выпадает (кроме 2004. и 2005. года) когда 
незначительно увеличен в отношению на предидущий год, пока увеличение занятости в 1997 
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года результат изменения методологии. 
На основе официальных стстистических данных,требование работы с 1990. по 2013. 

года уменьшалось для 25,8%, пока предложение работы уменьшалось для 11%. Но это 
работа о статистическом артефакту как последствии неясной и туманной транзиции и 
способа публичной регуляции защиты от занятости . На следующем примере попытатся 
иллюстрировать. Занятость  в промышлености и горном деле, в периоде с 1990. по 2013. года 
уменьшалось с 932,0 на 339,6 тысяч или для 63,6%. Апсолютный пад занятности выносить 
около 591,4 тысяачи. Промышленое производство в тот же самом периоде уменьшалось на 
около 40 до 45% продуктивность работы увеличена для около 10,0%. Между тем, если бы 
продуктивность работы увеличена для 70%, сколько, на пример в этом периоде увеличена в 
Республике Хорватии, в национальной промышлености работало бы около 219,7 тысяч 
рабочих. То значит если бы излишек занятости  в промышлености Республики Сербии в 
2013. года выносил около 118,9 тысяч что бы национальное агрегатное потребование работ 
уменьшало для около 7%, а безработица повисилась для около 15,7%. Это реальный 
предворительный счёт, а не гипотетический говорят данные о значительном числе рабочих в 
промышлености, которые регулярно принимаюут заработаную плату (которые в течении 
2013. года двигал в растоянии от 15 до 20% от занятости  в этом секторе), и что уровень 
средних заработков в ключевым делатностями преработываемой промышлености низкий. 
Похожой анализой других секторов можно оценить что реальное потребование работы в 
Республике Сербии за 20 до 25% меньше в отношении на официальное статистическое 
данное.  Республику Сербию характеризует великое прдложение работы. На первый 
взгляд, в рассматриваном периоде регистрированно уменьшение предложения работы. 
Между тем, если им добавить данные о динамическом росте пенсионеров с релятивно малым 
рабочйим стажом,которые оставили рынок труда в радно способном периоде жизни, как и 
великое выселение младшего, особенно образованого и предпринимательно 
ориентированного населения, можно оценить, что бы в случае отсуствий этих факторов 
предложение рабочей силы на рынке труда было для 10 до 15% бльше от официальных 
данных. В цельностью этим реальное потребование на рынке труда в Республике Сербии от 
1990. до 2013. года уменьшено для 40 до 50% в отношении предтранзийски период, что это в 
согласии с эмпирийски потвердеными событиями на рынке труда других европейских 
(пост)социалистических стран в периоде с 1991. по 2000. года. 

В устройстве занятости преобладают старшие рабочие, от 35. до 54. года жизни, с 
оконченой средней школой. Самое большое число занятых есть между 21 и 30 лет рабочего 
стажа. Пространственно рынок труда разделен на три територии. Первая, охвативает АП 
Воеводину, Город Белград и северновосточную часть Центральной Сербии, на которым 
покрытость предложений требованием рабочей силой над 50%. Втарая, охвативает 
центральную и западную часть Центральной Сербии на которой покрытость предложений 
требованием рабочей силой с расстоянием от 35 до 50%. Третья, охвативает южную часть 
Центральной Сербии на которой покрытость предложений требованием рабочей силой с 
расстоянием от 25 до 30%. Рынок труда в Республике Сербии не исполняет функцию 
эфикасной алокации рабочей силой так-как существуют великие диспаритеты зарплат 
занятых с одинаковыми или похожими квалификациями в различных деятельностях. 
Кумулативно, маленькие разницы в зарплатах между занятими с различным уровнем 
образования в рамках тот же деятельности дестимулативно действуют на формирование 
гуманого капитала. 

Безработица, практически, непрерывно повышается от 1952. года, с тем что в периоде 
от 1980. года в основном, была на уровне которая не видимо угрожала основную 
социальноэкономическую ствбильность. Между тем, от 1980. года, динамика безработицы 
ускоренена, пока её устройство начало всё видимее выражать неспособность общественно 
экономического система и производительно принимать обязательство население как фактор 
производства. Безработица была и основным дестабилизирающийся фактором с которыми 
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общество и хозяйствто Республики Сербии вступили в период капиталистической 
рестаурациии (пост)социалистической транзиции. 

Вследствие великой контракции требования на рынке труда безработица в периоде с 
1990 по 2013 лет, вырасла для 61,3%. Данные безработицы даны на базе данных из регистра 
Републического заведения для рынке труда. Между тем, к данным из Анкеты о рабочей силе, 
число безработанных меньше (таблица 2). И в одном и в другом случае не включены данные 
о скритой безработице. Оценки указывают что в периоде с 1992. по 2000. лет, объём скрытой 
безработицы был бльше чем регистрированной безработицы. В предидущем излагании, 
скрытая безработица в промышлености в 2013. году оценена на самое меньшее 118,9 тысяч. 
Если этот указатель линейно пересняет на совокупный объём регистрированной занятости, 
число скрито безработанных в 2013. году – был бы од 250 до 300 тысяч. 

Хотя, существуют великие разницы в способе собирания данных о величине 
требования и предложения на рынке труда в Республике Сербии, оба источника имеют 
значение с аспекта экономической политике. Так-как в Республике Сербии, реально 
функционирует только система обязательного социального обеспечения, занятость в 
формальном секторе обеспечивает контроль выплаты взнос из социального обеспечения, но 
и получение соответствующих социальных прав в случае старости, болезни и оставания без 
работы. С другой стороны, сровнение данных даёт возможность получение реалнее картины 
о величине серой зоне на рынке труда, на основе него можно определится нужда за мерами 
эеономической политике для неё отбивания. 

Таблица 2 
Сравнительный обзор спроса и предложения рабочей силы в Республике Сербии  
(без АП Косово и Метохии) по данным рынка труда и обследования рабочей силы 

Републическое заведение для рынка труда Анкета о рабочей силе 

Год. Спрос на 
рабочую 

Безработ
ица 

Предложе
ние 

Раборчей 
силы 

Ставка 
безработ
ицы 
(%) 

Спрос за 
рабочую 

Безрабо
тица 

Предлож
ение 

рабочей 
силы 

Ставка безработицы 
(%) 

2003 2.041,4 947,3 2.988,7 31,7 2.918,6 500,3 3.418,9 14,6 

2004 2.050,9 945,0 2.995,9 31,5 2.930,8 665,4 3.596,3 18,5 

2005 2.067,0 991,8 3.061,8 32,4 2.733,4 719,9 3.453,3 20,8 

2006 2.025,6 1.056,0 3.081,6 34,3 2.630,7 693,0 3.323,7 20,9 

2007 2.023,4 928,3 2.957,1 31,4 2.655,7 585,5 3.241,2 18,0 

2008 1.939,0 755,9 2.694,4 28,1 2.821,7 445,4 3.267,1 13,9 

2009 1.889,0 746,6 2.635,6 28,3 2.616,4 503,0 3.119,4 16,1 

2010 1.796,0 744,2 2.540,2 29,3 2.396,2 568,7 2.964,9 19,2 

2011 1.746,0 752,8 2.498,8 30,1 2.253,2 671,1 2.924,3 22,9 

2012 1.727,0 761,8 2.488,8 30,6 2.228,3 701,1 2.929,4 23,9 
2013 1.715,0 775,0 2.490,0 31,1 2.310, 8 656,12 2.966,8 22,1 

Извор: Источник. СГС-2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
RZS, Белград смета автора 

Вследствие пропорций безработицы ожидание на работу долговременно. На основе 
данных из Анкеты о рабочей силе, около 77,9% безработаных в 2013 году ожидало на роботу 
длинее от одного года, от чего 33,8% между одного и четыре года, а даже 44,1% через четыре 
года. Самое большое число безработаных концентрировано в промышленных центрах, в 
которых когда-то преобладали великая предприятия. 

В контексте изложенных аспектов функционирования рынка рабочей силе, ясно что,  
проблема безработости не может преобладеть без ревитализации, относящейся к развитию 
пропулсии на основе подвижения продуктивного (производственного) предпринимательства. 
Это в первом плане отбивание безработицы, выставляет нужду выработки имплементации 
проекта реиндустриализации Республики Сербии.Интенсивное развитие эспортно 
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ориентированых промышлености, предприятий и робот открыло бы путь экспансии 
услужливого сектора, что бы лишь только в среднем сроке могло привести до начала 
процесса смягчения проблемы безработицы. 

Реиндустриализации и занятости. С аспекта этой работы могут отождествовать три 
могучие конкурентские алтернативы для реализации стратегии реиндустриализации в 
функции создования условий для содержанной занятости. Это: (1)окончание процесса 
фордистической промышлености, (2) радикальная современность великих 
инфраустройственых производственых систем и (3) развитие креативного общества и 
иновативного хозяйства засновано на широкой кооперации и интерактивном сотрудничестве 
на принципах европейского концепта эндогеного авто-пропусливного и самовыдержаного 
развития. 

Первая альтернатива отстроена в существовании национально производственно-
организационую, деловую и институциональную систему и текущую экономическую и 
относящуюся к развитию политику. Реализация основывается на политике низких подённых 
плат и цен (национальных) основых инпута и раздобывании капитала и технологии из 
внешьних источников. Так как её имплементация не требует больше национальное усилие (в 
смисле отрицания от потребления в пользу большого инвестирания) это альтернатива 
построена в существованые производственные системы. Самые большие ограничования для 
продолжения её имплементации два фактора. Первый и долгосрочный это существованый 
людской капитал и новый который создает релятивно развиваемую систему высокого 
образования – которая уже излишек в существованой производственной системе. Излишек 
высокообразованых и креативных прибегает двумя опциям – внешней эмиграции или 
исканию места в рамках какой то интересной (политической) группы. Второй, ничего 
меньше серёзный проблем, это рефлексы внутреннего и внешьнего (глобального) 
хозяйственого кризисса которые осматриваются в уменьшении свободы приступления 
внешьними финансийскими источниками и цильными сегментами глобального рынка труда. 
Всяком случае, можно ожидать что на сцену вступить и третья опция которой 
высокообразованые и креативные попытатся свои фрустрации направят к активному 
действию к направлению отставления первой альтернативы и переходят на имплементацию 
второй (или третьей альтернативе). 

Вторая альтернатива осуществляется входом больших национальных 
производственых систем в транснациональные деловые системы с целью обеспечить 
конкурентное приступление глобальному рынку и быстрая технологическая деловая 
савременность. Эта альтернатива даёт возможность деятельности таго что осталось от 
унаследованых ресурсов (на короткий срок)и распологаемых людских ресурсов (в среднем 
сроке) как и большие производственные системы (в среднем сроке) станут центром 
разработки точки развития и модернизации микро, маленьких и средних предприятий. С 
другой стороны их явление интеграя действовало бы на сегодня сильно отделение и в себе 
закрытые секторы: производства, образования, исследования, явные администрации, и т.д. 
Таким образом, создались бы (новые)относящийся к развитию структуры и обеспечили 
быстрее трансфер современных технологий и (частично) экстернализация относящийся к 
развитиях ризиков. И здесь действуют два ограничающая фактора. Первый то что основное 
условие за имплементацию обеспечение инвенстиционно и собственически 
привлекательных, стабильных гарантированых условий деятельности. 

Другой это факт что эту альтернативу приняали (как доминирущую опцию 
реиндустриализации) меньше больше все страны в ближайшем и ширем окружении, и 
существует великая острая междустранная конкуренция в привлекании этой формы 
развития. 

Что бы осуществлялась третья (научно желательная с аспекта одержанной занятости) 
альтернатива, нужно (1) последовательно понимание проблем современного развития, (2) 
новая, активная и ответственная роль исполнительной власти и местных автономий в 
общественной регулировке общества и общественного развития, (3) развито HTOK 
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инфрустройство ориентировано к нуждам реального общества, (4) уравновешено действие 
рынковых стратешко-кооперативных иерархийских механизмов регулировки хозяйственой 
жизни, (5) нейтрализация действия дистрибуционо-ориентированых коалиций, (6) шире 
принимание риска, (7) создание условий для равновесий между индивидуальных и вместных 
интересов, (8) больша мотивировка занятости и остальной населённости для пожизненного 
учения. В крайнем, имплементация обусловлена социальными и политическими иновациями 
в смисле учреждения ответственного общества к хозяйственом окружении и следующим 
поколениям, непаразитной системы институцией свободы выбора либо вида уз ожидание 
основых этнических и духовных ценности. Но, увидим которые рефлексии (1), (2) и (3) на 
проект сдержаной занятости.  

Изложено показывает что бы основое определение для создания общественно-
экономической рамки для содержанния занятости нужна быть реализация мих-а 
перечисленых стратегий реиндустриализации, которая бы в одном динамическом контексте 
охвативала изменение структуры национальной производственно-организационой, деловой и 
институциональной системы уз одновременно уважение региональных, субрегиональных и 
локальных специфичностей. Так бы постепено, все большим опиранием на ин-ците ресурсы, 
креативные и рабочие потенциалы, создали условия для их действенную валоризацию 
алоцированием в эти секторы, предприятия и деловые подхватывания у которых самые 
большие шансы у глобальной и европейской разделении труда. Что бы это было реализовано 
неопходимо что публичная подержка и опора сосредоточивают на помощь там где уже 
существуют координисаные усилия исследовательственного сектора, высокого образования 
и производства что бы осуществять превасходность которая быстро и непосредственно 
содействует технологическом продвижении конкурентности и развитии производства 
реального сектора. Решающее значение за реализацию это меньшей частью материальной 
именно экономической природы (прежде всего низкая инфлация и стабильность 
национальной валуты основаны реальным параметрам – что это територия действия 
национальной экономической политике, большой частью это культурной природы (доверие, 
точность,давание великой значительности будущего), а больше всего определёны 
институциональной системой (в функции ограничения мощи дистрибутивно-
ориентированных коалиций и нейтрализаций механизмов корупции в явной регулировке) и 
состоянием знаний и умений ин-ците населения. 

Заключение. Анализ указывает, что реформы лансираны и реализованы в периоде с 
2001 по 2013 лет не успели создать рамку для реализации действенной хозяйственной 
структуры, прежде всего из-за неудачи в определении роли страны в сферой хозяйственного, 
социального и культурного развития. Второе, практически, ничего не сделано на промоции 
феноменов которые культурная основа эфикасной политичкской политике в современным 
хозяйством, как словно: общественность, транспарентность,  очность, специальность, 
ответственность и доверие. 

Третье, недейственная экономическая ролитика это только показания туманной и 
манипулативной транзиции. Её быт это периодичное явление различных устройств 
изменений, которые делимично выполняют, меняют и оставля, на способ, который без 
глубжего понятия вещи не дают возможность узнать действительные цели,направления и 
садержания изменений,которые проводятся. Реформам создана смес различных 
квазирынковых институтов и механизмов, псеудо-манипулативной планировке и 
административного управления в функции выдерживания конкретных дистрибуционо-
ориентисаных коалиций на власти, словно основного источника их мочи у 
(пре)распределении национального дохода, общественного богатства и иностранной 
помощи. 

Четвёртое, основная цель национальной экономической ролитике надо быть ставля 
распоряженого производственого капитала в производственную и экономическую функцию 
на основе увеличения вывоза с большим участием новосозданой цености производительной 
занятости. 
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Пятое, основые причины слабой и неефикасной инвестиционной активности 
расположены в области тзв. «х-недействености», именно последствие слабых относящийся к 
развитиях экономических технологических производительности предприятий. Для 
увеличения действенности рабочей эволуционой и инвестицоной ролитике,неопходимые 
фундаментальные изменения в стратегии и предизайнираные деловых процессов в функции 
создания условий для максимальную удовольствие покупателей на внутренем рынке 
Европейской унии или каким то другими сегментами,глобального рынка (страны ЗНД, Кина 
и САД). Только потребность, что бы обеспечилось существование в условиях глобальной 
конкуренции и динамических изменений в социо-экономических системах принудят 
предприятия на придумываную относящийся к развитии и инвестиционную политику. Возле, 
всякий надо один для себя изобрести соответствующая решения в зависимости от 
относящийся к развитии визии распоряженых внутренних и внешьних ресурсов,конкретной 
ситуации и природы процесов приспособливания. 

Шестое, основая задача инвестиционной политике в очередных двадцати до тридцати 
лет надо быть создание условий для больше и действеннее инвестирание в функции 
улучшения конкурентности предприятий. Чтобы прибавилась вакроэкономическая и 
институциональная неустроенность решения для удачнее инвестиционную ролитику, надо 
искать в определении соответствующих побуждених содержаний в комплексе,соединеном 
от: (1) фискальной политике, (2) стратегии ревитализации, модернизации и новостройке 
физической и социальной инфраструктуре, (3) образовной политике, (4) технологической 
политике, (5)стратегии развитии агропромышленого комплекса, (6) промышленной 
политике, (7) политики развитии предпринимательства «маленького» бизнеса, маленьких и 
средних предприятий, (8) экономической ролитике, (9) региональной политике, (10) 
руральной политике и (11) локальных политик. 
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ГЛАВА 1.2. LOKALNY WSKAŹNIK ROZWOJU SPOŁECZNEGO (LHDI) W 
WOJEWÓDZTWACH POLSKI 

 

Barczak A. 
Dr., Adiunkt 

Katedra Analizy Systemowej i Finansów 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Szczecin, Poland) 

 
The aim of this study is to measure the level of social development on the level of voivodships in Poland with 

the use of the Local Development Index. The dimension of health, education and affluence in particular regions was 
examined using data from Central Statistical Office and Central Examination Commission for the year 2011. The 
results were compared with previous years, creating a ranking of regions. 

Keywords: social development, voivodship, education index, health index, welfare index. 
 

Celem opracowania jest zmierzenie poziomu rozwoju społecznego na poziomie województw w Polsce z 
wykorzystaniem Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego. Zbadano wymiar zdrowia, edukacji i zamożności w 
poszczególnych województwach wykorzystując dane Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej za rok 2011. Wyniki porównano z latami poprzednimi tworząc ranking województw. 

Słowa kluczowe: rozwój społeczny, województwo, wskaźnik edukacji, wskaźnik zdrowia, wskaźnik zamożności. 
 

Wstęp 
W przedstawionej koncepcji rozwoju społecznego w centrum zainteresowania znajduje się 

człowiek, a nie dochód narodowy. Ludzie są rzeczywistym bogactwem narodu, dlatego też 
podstawowym celem rozwoju jest stworzenie środowiska umożliwiającego ludziom długie, zdrowe 
i twórcze życie. Rozwój ludzki jest procesem poszerzania ludzkich wyborów. Najważniejszymi z 
nich są: prowadzenie długiego i zdrowego życia, posiadanie dobrego wykształcenia i przyzwoity 
standard życia [9, s. 106]. 

Oprócz powyższych, znaczenie mają także takie elementy, jak ustrój polityczny i społeczny 
oraz warunki ekonomiczne panujące w kraju zamieszkania. Należy jednak zaznaczyć, że nie 
wszystkie istotne elementy są możliwe do zmierzenia, jak również nie zawsze dostępne są 
niezbędne dane do stworzenia wskaźników. W związku z tym, Lokalny Wskaźnik Rozwoju 
Społecznego oparty jest na trzech sferach przedstawionych w tabeli 1. 

Tabela 1 
Wskaźniki w Lokalnym Wskaźniku Rozwoju Społecznego LHDI 

Wymiar Zdrowie Edukacja Zamożność 

Oczekiwane trwanie życia 
noworodka – wskaźnik 
przeciętnego trwania życia 

Odsetek dzieci w edukacji 
przedszkolnej: przedział wiekowy 
3-4 lata – wskaźnik edukacji 
przedszkolnej 

Wskaźniki 
cząstkowe LHDI Zagregowany współczynnik 

zgonów z powodu nowotworów 
i chorób układu krążenia – 
zagregowany współczynnik 
zgonów 

Średnia z wyników egzaminu 
gimnazjalnego dla części 
matematyczno-przyrodniczej – 
wskaźnik wyników egzaminu 
gimnazjalnego 

Średni poziom 
zamożności mieszkańców 
– wskaźnik zamożności 

Wskaźniki 
grupowe LHDI 

Wskaźnik zdrowia HI Wskaźnik edukacji EI Wskaźnik zamożności WI 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o: Arak P. i inni, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. 
Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012, s. 38. 

 

Poszczególne wartości wskaźników wyznaczane są w oparciu o średnią geometryczną. 
Umożliwia to odzwierciedlenie zawężonej zamienności zachodzącej pomiędzy konkretnymi 
wymiarami rozwoju społecznego. Wykorzystanie średniej geometrycznej pozwala także na lepsze 
odzwierciedlenie nierównomierności rozwoju lokalnego ze względu na nadawanie wskaźnikom 
cząstkowym o najniższych wartościach wyższych wag [10, s. 38]. 
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W związku z powyższym, za cel niniejszego opracowania przyjęto zmierzenie poziomu 
rozwoju społecznego na poziomie województw w Polsce z wykorzystaniem Lokalnego Wskaźnika 
Rozwoju Społecznego. 

Metodologia badań 
Wartość wskaźnika LHDI zależna jest od wartości progowych, czyli minimalnych i 

maksymalnych wartości cech zaobserwowanych w latach 2008-2011. Ciekawe rozwiązanie 
zaproponowano w [1, s. 39], aby wartości progowe wynikające z wartości obserwowanych w 
danym szeregu czasowym dla określonego wskaźnika cząstkowego zastąpić wartościami 
określanymi jako cele strategiczne lub polityczne. W tym celu można by wykorzystać założenia 
strategii regionalnych z poszczególnych województw. Takie podejście do analizy Lokalnego 
Wskaźnika Rozwoju Społecznego umożliwiłoby monitorowanie postępów w realizacji celów 
strategicznych jednostki terytorialnej. Na chwilę obecną ustalenie wartości progowych w ten 
właśnie sposób nie jest możliwe ze względu na to, że nie wszystkie strategie rozwoju regionalnego 
jednoznacznie określają wartości wskaźników niezbędne do badania. 

Konstrukcja Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI)1 na poziomie 
województw jest następująca: 

,     (1) 
gdzie: 

 – wartość wskaźnika rozwoju społecznego dla  – tego województwa, 

 – wskaźnik zdrowia w  – tym województwie, 

 – wskaźnik edukacji w  – tym województwie, 

 – wskaźnik zamożności  – tym województwie. 
Wskaźnik zdrowia HI (Health Index) to średnia geometryczna wskaźników cząstkowych: 

wskaźnika przeciętnego trwania życia LEI (Life-Expectancy Index) i zagregowanego 
współczynnika zgonów na nowotwory i choroby serca CDRI (Crude Death Rate Index). 
Wyznaczany jest na podstawie formuły: 

,     (2) 

,     (3) 
gdzie: 

 – wartość oczekiwanej długości trwania życia noworodka w  – tym województwie, 

,  – minimalna i maksymalna wartość oczekiwanej długości trwania 

życia noworodka, , . 

,    (4) 
gdzie: 

 – wartość współczynników zgonów na nowotwory i choroby układu krążenia w  
– tym województwie, 

,  – minimalna i maksymalna wartość współczynników zgonów na 

nowotwory i choroby układu krążenia, , . 
Wskaźnik zdrowia mierzy się z wykorzystaniem oczekiwanego dalszego trwania życia 

noworodka, tzn. liczby lat, jaką do przeżycia ma nowonarodzone dziecko pod warunkiem, że przez 
cały okres jego życia wzorzec umieralności według wieku pozostanie niezmienny. Wartość tej 
składowej wskaźnika zdrowia można opierać także na danych, które dotyczą struktury wieku oraz 

                                                 
1 Opracowanie wskaźników w oparciu o [1, s. 38-45]. 
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umieralności w poszczególnych grupach wiekowych. Drugą składową wskaźnika zdrowia jest 
współczynnik zgonów z powodu nowotworów i chorób układu krążenia na 100 tys. osób. Wybrane 
jednostki chorobowe to dwie główne przyczyny przedwczesnych zgonów w Polsce. Obrazują one 
sumaryczne natężenie zgonów w przeliczeniu na populację danej jednostki terytorialnej. Natężenie 
to ukazuje dostępność i jakość specjalistycznej opieki medycznej, a także wpływ środowiska i stylu 
życia na zdrowie społeczeństwa. 

Jednym, z komponentów wskaźnika LHDI jest wskaźnik edukacji. Jest on istotny dla 
rozwoju regionalnego m.in. dlatego, że: 

 poziom wykształcenia ma istotne znaczenie dla rozwoju społecznego, jest czynnikiem 
sukcesu zawodowego, generuje poziom dochodów, poszerza możliwości indywidualne, 
współtworzy kapitał ludzki kraju; 

 inwestowanie w kapitał ludzki, czyli w edukację osób najmłodszych przynosi wysoką stopę 
zwrotu z edukacji oraz duże korzyści w długim okresie. 
W związku z powyższym, wskaźnik edukacji EI (Education Index) to średnia geometryczna 

wskaźników cząstkowych: wskaźnika edukacji przedszkolnej PEI (Pre-school Education Index) i 
wskaźnika wyników egzaminu gimnazjalnego PLSSEI (Performance In Lower Secondary School 
Education Index). Wyznaczany jest na podstawie formuły: 

,     (5) 

,     (6) 
gdzie: 

 – odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej w  – tym województwie, 

,  – minimalna i maksymalna wartość odsetka dzieci w edukacji 

przedszkolnej, , . 

,   (7) 
gdzie: 

 – odchylenie od średniej z wyników egzaminu gimnazjalnego dla części 

matematyczno-przyrodniczej w  - tym województwie, 

,  - minimalna i maksymalna wartość odchylenia od 
średniej z wyników egzaminu gimnazjalnego dla części matematyczno-przyrodniczej, 

, . 
Odsetek dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej to stosunek sumy liczby dzieci w 

wieku 3-4 lat, które uczęszczają do przedszkoli do sumy liczby dzieci w wieku 3-4 lat. Drugą 
składową wskaźnika edukacji jest wskaźnik średniego wyniku egzaminu gimnazjalnego w części 
matematyczno-przyrodniczej w stosunku do średniej krajowej w danym roku, który można 
wyjaśniać jako miernik jakości kształcenia. Wynika to z tego, że w długoterminowej perspektywie 
jest on uznawany za najważniejszy element, który buduje społeczeństwo oparte na wiedzy [3, 4, 5, 
7, 8]. 

Wskaźnik zamożności WI (Welfare Index) wyznaczany jest na podstawie formuły: 

,    (8) 
gdzie: 

 – średni poziom zamożności mieszkańców w  - tym województwie, 

,  - minimalny i maksymalny poziom zamożności mieszkańców, 

, . 
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Wskaźnik zamożności jest sumą dochodów podatników ogółem, przed opodatkowaniem. 
Dodatkowo, bierze się tu pod uwagę także dochody uzyskiwane z innych źródeł, takich jak: 

 dochód z rolnictwa bazujący na hektarach przeliczeniowych (wartość hektara 
przeliczeniowego jest ustalana w oparciu o powierzchnię, typ i klasę użytków rolnych); 

 dochody uzyskiwane w ramach zadań polityki społecznej i dochodów z pomocy społecznej, 
m.in.: 

 emerytury i renty, 
 świadczenia i zasiłki przedemerytalne, 
 zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, 
 stypendia. 

Dochody ze wszystkich źródeł (z wyłączeniem świadczeń z tytułu klęsk żywiołowych) 
podzielone przez liczbę mieszkańców badanej jednostki terytorialnej (województwa) tworzą średni 
poziom zamożności mieszkańców. 

Wyniki badań 
W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego wyznaczono wartości wskaźnika 

zdrowia, edukacji i zamożności dla województw w Polsce. Na tej podstawie wyznaczono wartości 
wskaźnika LHDI. Uzyskane wartości porównano z rokiem poprzednim – 2010. 

W stosunku do roku poprzedniego, jedynie w województwie podlaskim nastąpił duży 
spadek wskaźnika zdrowia (blisko 44%). Wynika to ze znacznego wzrostu liczby zachorowań na 
nowotwory i choroby układu krążenia. W pozostałych województwach wartości wskaźników 
zdrowia były wyższe niż w roku poprzednim (wyk. 1). 

 
Wykres 1. Wartości wskaźnika zdrowia 

Źródło: wskaźnik HI 2011 – opracowanie własne na podstawie [2], wskaźnik HI 2010 na podstawie [1, s. 178]. 
1- dolnośląskie, 2- kujawsko-pomorskie, 3- lubelskie, 4- lubuskie, 5- łódzkie, 6- małopolskie, 7-mazowieckie, 8- 
opolskie, 9- podkarpackie, 10- podlaskie, 11- pomorskie, 12- śląskie, 13- świętokrzyskie, 14- warmińsko-mazurskie, 
15- wielkopolskie, 16- zachodniopomorskie. 

Wartości wskaźników edukacji w czternastu województwach były wyższe niż w roku 
poprzednim. Jedynie w województwie opolskim i pomorskim odnotowano spadek tego miernika 
odpowiednio o 1,61% i 1,04% (wyk. 2).  

 
Wykres 2. Wartości wskaźnika edukacji 

Źródło: wskaźnik EI 2011 – opracowanie własne na podstawie [2], [6], wskaźnik EI 2010 na podstawie [1, s. 
178]. 
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Wykres 3. Wartości wskaźnika zamożności 

Źródło: wskaźnik WI 2011 – opracowanie własne na podstawie [2], wskaźnik WI 2010 na podstawie [1, s. 178]. 
W odniesieniu do roku poprzedniego, w całym badanym okresie, wartości wskaźnika 

zamożności mieszkańców charakteryzowały się wyższymi wartościami. Największy wzrost 
zaobserwowano w województwach: podlaskim – 135,72%, podkarpackim – 135,28%, lubelskim – 
125,04% i świętokrzyskim – 115,29%, natomiast najmniejszy w województwie wielkopolskim i 
wyniósł on 60,46% (wyk. 3). 

 
Wykres 4. Wartości wskaźnika rozwoju społecznego 

Źródło: wskaźnik LHDI 2011 – opracowanie własne na podstawie [2], wskaźnik LHDI 2010 na podstawie [1, s. 178]. 
 

W oparciu o powyższe dane stworzono ranking województw w 2011 roku i porównano 
osiągnięte wyniki z okresem 2007-2010. Ranking przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 
Ranking województw 

Pozycja według LHDI 
Województwo 

2007 2008 2009 2010 2011 
dolnośląskie 7 7 7 7 8 
kujawsko-pomorskie 13 13 12 13 14 
lubelskie 15 16 14 14 10 
lubuskie 11 11 10 9 9 
łódzkie 16 15 16 15 15 
małopolskie 2 2 2 2 2 
mazowieckie 1 1 1 1 1 
opolskie 6 6 6 6 7 
podkarpackie 10 10 11 10 6 
podlaskie 9 8 8 8 16 
pomorskie 3 3 3 3 3 
śląskie 5 5 5 5 5 
świętokrzyskie 14 14 15 16 12 
warmińsko - mazurskie 12 12 13 12 13 
wielkopolskie 4 4 4 4 4 
zachodniopomorskie 8 9 9 11 11 

Źródło: wskaźnik LHDI 2011 – opracowanie własne na podstawie [2], wskaźnik LHDI 2007-2010 na 
podstawie [1, s. 178]. 
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W całym badanym okresie na pierwszej pozycji utrzymuje się województwo mazowieckie, 
które jest dużym obszarem metropolitalnym Warszawy. Podobnie jest w przypadku województw 
zajmujących od lat identyczne lokaty, czyli: województwo małopolskie – Kraków i druga pozycja, 
województwo pomorskie – Gdańsk (tzw. Trójmiasto) – 3 pozycja, województwo wielkopolskie – 
Poznań – 4 pozycja i województwo śląskie – Katowice – 5 pozycja. Szóstą pozycję w rankingu 
zajęło województwo podkarpackie, które do tej pory zajmowało 10 lub 11 miejsce. Jest to 
wynikiem znacznego wzrostu wskaźnika zamożności mieszkańców. W badanym okresie coraz 
wyższe pozycje w rankingu województw zajmuje województwo lubelskie, które z miejsca 14 
przeszło na 10. W dużym stopniu wpłynęła na to wartość wskaźnika zamożności mieszkańców. 
Podobnie jest w przypadku województwa świętokrzyskiego, które z pozycji 16 przeszło na pozycję 
12. Z zajmowanej od roku 2007 pozycji 6 na 7 spadło województwo opolskie, pomimo  
odnotowania znacznego wzrostu wskaźnika zdrowia i zamożności, a za tym LHDI. Podobna 
sytuacja dotyczy województwa dolnośląskiego, które z lokaty 7 spadło na miejsce 8 i warmińsko-
mazurskiego – z 12 na 13 miejsce w rankingu. Na niezmienionej, w stosunku do roku 
poprzedniego, pozycji pozostały województwa: lubuskie, zachodniopomorskie i łódzkie. 

Wnioski 
Najwyższy poziom rozwoju społecznego w Polsce występuje w województwach, których 

obszar skupia się wokół największych metropolii, a najniższy w województwach, w których 
przeważają powiaty o charakterze wiejskim. 

Analiza wartości wskaźnika zdrowia wskazuje na wydłużający się wiek Polaków, coraz 
większą dostępność do specjalistycznej opieki medycznej i wzrost jakości świadczonych w tym 
zakresie usług. Można przypuszczać, że także styl życia ma duży wpływ na zdrowie Polaków. 
Ekologiczna żywność i aktywność fizyczna warunkują lepszy stan zdrowia. 

Rosnące wartości wskaźników edukacji wskazują na coraz większą świadomość społeczną 
dotyczącą jakości kształcenia. Zwiększenie odsetka dzieci uczęszczających do przedszkoli (w 
kolejnych latach odpowiednio: 2007 – 41,9%, 2008 – 47,1%, 2009 – 52,4%, 2010 – 54,7%, 2011 – 
58,0%) może być związane m.in. ze stopniowym wzrostem liczby dzieci w wieku 3-4 lat oraz z 
koniecznością podjęcia pracy zawodowej przez rodziców. 

Wynika z tego, że w dużych miastach oczekiwane, dalsze trwanie życia jest dłuższe, niższy 
jest współczynnik zgonów co wiąże się z lepszym dostępem i jakością specjalistycznej opieki 
medycznej, inny też jest styl życia. Styl życia wpływa na to, że większa część dzieci uczęszcza do 
przedszkoli i osiąga lepsze wyniki w nauce. W dużych miastach wyższy też jest wskaźnik 
zamożności mieszkańców. 
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ГЛАВА 1.3. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ 
МЕСТНОСТИ КУЖЕНТНИК 
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The purpose of the article was to identify barriers and opportunities for local business development activities. 

Problem analysis is based on the selected items of the literature data, statistics and own findings. 
A questionnaire survey in 2013 among 70 entrepreneurs running their own businesses in the community 

Kurzętnik whose companies were in the Central Register of Traders. 
The main aims among people who have started their own business are: need for self-employment (about 70%), 

interest (about 46%), and improvement the economic situation of the family. 
The main barriers to the establishment of the company include administrative and economic factors such as: 

high taxes (60%), cost of employing workers and low regulations (over 45%). 
The local authorities don’t support companies and it caused economic problems. Entrepreneurs who were 

analysed in this article expect opportunities for greater involvement of local government in supporting business 
development activities. 
 

Введение. Развитие предпринимательства - основа устойчивого общественно-
экономического местного развития в Польше. Внимания заслуживает тот факт, что 
совершающаяся трансформация хозяйства - отступление от положения, в котором 
управление хозяйством ограничивало предпринимательские способности населения. В связи 
с этим, ведущие фирму за свой счет представляли собой ничтожный процент совокупности 
функционирующих предприятий. В конкурентной рыночной экономике особое внимание 
надо обращать на активизирование местной общественности к принимательству и 
осуществлению экономической деятельности, что в  последствии содействует развитию 
данной территории. 

По мнению Маркс-Бельской [6, с. 155] экономическое  будущее Польши зависит в 
частности от создания таких политических, экономических, юридическо-организационных, 
институциональных условий, которые будут стимулировать индивидуальную 
предпринимательскую деятельность. Предпринимательская деятельность в сельской 
местности проявляется в таких же формах, как и в других сферах хозяйствования, однако 
отличаются спецификой развития. Эти различия вытекают из более раннего 
монофункционального освоения деревенских территорий, а изменение их к 
многофункциональному развитию, требует воздействования на деревенских жителей, их 
активизирования и формирования у них предприимчивого поведения к деятельности по 
организации новых предприятий. 

Для побуждения местных жителей к развитию подобной деятельности в регионе 
необходимо вести активную региональную политику, применять соответствующие 
инструменты политики общественно-экономического развития через местную власть, 
которые приведут к увеличению роста числа малых и средних фирм и их инновации. Хмель 
[2, с. 119] подчеркивает, что недостаточная предпринимательская активность и 
инновационность жителей - по мнению сторонников теории эндогенного развития, основная 
причина барьеров в развитии проблемных регионов, к которым можно отнести деревенские 
территории. Зато Адамович и Зволиньска-Лигай [1, с. 137] считают, что внутренние 
обусловленности преобразований деревенских  территорий связаны прежде всего с 
потенциалом и возможностями функционирующих на их местности предприятий, 
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склонностью жителей к реализации хозяйственных инициатив а также с условиями 
организации и инвестирования, создаными местным самоуправлением.  Способ 
организования и действия деревенских жителей, в этом предпринимателей, - существенная 
сила, которая может стать импульсом к развитию местной системы. 

В местном развитии важную роль играет определение способа   организации 
местности и управления ее развитием с точки зрения удовлетворения потребностей жителей 
местности, стабильного ее функционирования и развития в будущем. Вятрак [10, с. 319] 
считает, что эти вопросы - предпринимательские действия заключенные в стратегии развития 
местности, определяющие направление ее развития в многолетней перспективе. По его 
мнению, большинству деревенских местностей необходимо подготавливать стратегии, 
назначать свои цели и задачи, а вместе с ними осуществлять конкретные 
предпринимательские действия. Эти действия в большой степени вытекают из возможности 
финансирования развития этих местностей из специализированных фондов Европейского 
Союза, что является дополнительным стимулом его приготовления к абсорбции средств 
союза. 

Динамично изменяющиеся условия хозяйствования, расширение сферы действия 
предприятий и способов осуществления предпринимательской деятельности необходимо для 
того, чтобы подготовить и реализовать на практике его намерения, скорость распространения 
технико-экономической информацию и совершенствование инструментов, стимулирующих 
разные группы к реализации предпринимательского потенциала, приведет к эволюцию 
функций предпринимателя.  Можно проанализировать разные уровни экономической 
предпринимательской деятельности. Можно ее развивать в направлении макро-, мэзо-, 
микроэкономической, а также на уровне работающего в порядке функционирования 
определенного предприятия. В связи с этим можем говорить о разных субъектах 
предпринимательства [9, с. 117]. 

Основную роль в осуществлении предпринимательской деятельности и ее 
дальнейшем развитии играет активность человека, выражающаяся в его 
предпринимательских способностях [6, с. 163-164, 5, с. 166]. Предпринимателю 
приписывается разнохарактерные качества и функции. Глеистер [4, с. 29] доказал, что 
предприниматель это: лицо решающееся на достижение прибыли, связанной с 
неуверенностью, принимающий решение, новатор, лидер в данной отрасли, организующий и 
координирующий использование экономических ресурсов, берущий на себя обязательство от 
имени фирмы; кто-то, чьё мнение является решающим; лицо, принимающее решение об 
использовании ресурсов; выбирающее из разных возможностей; тот кто финансирует 
предприятие; тот кто формирует его капитал, менеджер или управляющий, владелец 
предприятия, тот кто формирует факторы производства.   

Предпринимательство - противоположность ожидания, пассивности в трудных 
положениях, это активное отношение ко всем проблемам, требующим решения. Иначе 
предпринимательство можно определить как поведение отдельных лиц или коллективов, или 
как  особое качество людей принимающих осуществляющих какое-либо действие. 
Необходимо помнить, что предпринимательство как поведение лиц или организаций по 
отношению к  реализации задач зависит от внешних условий. Предпринимательство 
заключается, с одной стороны в умелом приспособлении, и даже использовании 
существующими условиями, а с другой - в  определенных действиях по изменению этих 
условий в необходимом направлении [7, с. 238]. 

Понятие, более узкое, чем понятие предпринимательство – предпринимательская или 
экономическая деятельность, которая осуществляется прежде всего предприятием или 
индивидуальными предпринимателями. К отличительным чертам предпринимательской 
деятельности относятся: 

1. стремление к обогащению, как побуждение к действию; 
2. механизм действия заключается в инвестировании денег в определенное предприятие, 

результатом деятельности которого должна быть прибыль; 
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3. имущественный риск, связанный с неопределенностью в принятии решений и 
необходимостью покрытия возможных потерь из собственных средств (соответствует 
ему микроэкономическая  рациональность) [8, с. 143]. 
В Польше появление частного собственника, как новой профессиональной категории - 

стало одним из признаков трансформации планово-командной экономики в рыночную. 
Понятие «предприниматель» получило новое значение – это не только владельц своей 
фирмы, но прежде всего работодатель, следовательно он стал одним из наиболее важных 
элементов политической,  хозяйственной и общественной систем, партнером как для 
работников, так и для государственных и муниципальных властей [3, с. 101-102]. 

 

Цель и сфера исследования. 
Целью данной работы является раскрытие препятствий и возможностей развития 

предпринимательской деятельности и ее влияние на развитие местных территорий. 
Реализация поставленной цели заключалось в изучении публикаций по предмету 
исследования, анализе статистических данных и результатов эмпирических исследований. 
Субъективная сфера исследований предпринимательской деятельности, как экономической 
деятельность. Предметная сфера касалась факторов детерминирующих хозяйственную 
предприимчивость. Территориальная сфера эмпирических исследований – сельская 
местность Кужентник во Варминско-мазурском воеводстве. 

Местность Кужентник расположенная в северной Польше, в юго-западной части 
Варминско-мазурского воеводства, в Новомейском повете. 

Уровень безработицы во Варминско-мазурском воеводстве на конец 2012 г. составила 
22.2 % (наиболее высокий в стране), в Новомейском повете - 23.9%, а в местности 
Кужентник - 16.9%. 

По Центральному реестру экономических субъектов в начале сентября 2013 г. в 
местности Кужентник зарегистрировано было 346 экономических субъектов. Преобладающее 
большинство предпринимателей ведет деятельность в сфере услуг (ремесло каменщика, 
транспортная механика, рихтовка и покраска, слесарное дело, финансовые услуги, геодезия, 
кровельное дело, столярное дело, гидравлика, тапицерство, электрика), торговли (розничные 
продажи, пищево-промышленные магазины, склады топлива, продажа строй материалов, 
запчастей, машин и аграрно-промышленного оборудования) и производства (строительная 
деятельность, металлургия, древесная, возобновляемые источники энергии: фотовольтаика, 
солнечные коллекторы, ветросиловые установки). 

Анкетный опрос был проведен в апреле-мае 2013 г. методом диагностического 
зондирования, техникой анкетного опроса,  используя исследовательский инструмент - 
анкету, которуя была разослана почтой предпринимателям, ведущим собственную 
экономическую деятельность на территории местности Кужентник, фирмы которых 
зарегистрированы в Центральном реестре экономических субъектов. Анкета была 
направлена 128 предпринимателям. Анкету возвратило, в форме, пригодной для анализа 70 
лиц (54,69% возвратность  анкет). 

Исследование имело динамический характер, потому что заключенные в анкете 
вопросы дали возможность анализа и интерпретации явлений, предшествующих изучению, а 
также предусмотреть ожидания и оценки респондентов. 

Экономическая активность предпринимателей в аспекте собственных 
эмпирических исследований 

 

Общественно-профессиональный образ предпринимателя. 
Наиболее многочисленную группу среди исследуемых представляли собой 

предприниматели в возрасте 31-40 лет (32.86%), затем - 20-30 лет (25.71%) и 41-50 лет 
(17.14%), в возрасте выше 50 лет было 24.29% исследуемых. 

У большинства опрашиваемых - (44.30%) среднее профессиональное или среднее 
специальное образование, с профессиональным образованием было 40.00%, и у 12.85% 
респондентов было высшее образование. Основное образование предложили только два лица 
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(2.85%). Преобладающее большинство исследуемых (68.57%) состоит в браке, и 24.29% - в 
холостом положении, зато в гражданском браке состоит 7.14% предпринимателей. 

Свыше половины опрашиваемых (52.86%) занимается деятельностью, связанной с 
полученной профессией и в 34.29% полученная профессия респондентов не соответствует 
профилю осуществлемой деятельности. 

У свыше 35% исследуемых стаж работы не более 10 лет. Наиболее многочисленную 
группу составили предприниматели со стажем работы свыше 20 лет (34.29%), а  наиболее 
малую - со стажем 10-20 лет (31.43%). 

Респонденты спрошенные о том, осуществляются ли в работе по специальности, 
95.71% ответило, что да и скорее да, чем нет. причем,  среди них удовлетворены своей 
деятельностью 58.57%. Негативное мнение (нет и скорее нет) выразили только 3 
респондента, что соответствует 4.29%. 

Среди анкетируемых причиной  профессиональной активности у 64.29% были 
материальные стимулы и желание получить независимость (61.43%), 30.00% исследуемых 
ответили, что их профессиональная активность связана с чувством собственного 
достоинства, а 14.29%, что реализовывают таким образом свои мечты.   

Респонденты, делающие значительный финансовый взнос в домашний бюджет 
(34.29% составило от 25 до 50% доходов, и только 21.43% вносят в домашний бюджет менее 
25%). Предприниматели, которые имеют от 50 до 100% доходов  составили 43.66%. 

Большинство предпринимателей (45.71%) задекларировали доходы менее 2 тыс. 
злотых ежемесячно, 44.28% респондентов имели доход 2-5 тыс. злотых, немногим более 4% - 
получают доход от деятельности 5-10 тыс. злотых, а почти 6% опрашиваемых, получают 
месячный доход  свыше 10 тыс. злотых и одно анкетированное лицо указало доход выше 30 
тыс. злотых. 

Большинство респондентов (68.57%) довольны принятым решением об 
осуществлении предпринимательской деятельности. Около 30% опрашиваемых было трудно 
определить уровень удовлетворения, и только два респондента были недовольны. Причина 
недовольства – чаще всего слишком большие расходы, связанные с осуществлением 
деятельности, а также недостаток  удовлетворения. 

Респонденты позитивно оценили свою материальную ситуацию до момента принятия 
решения об осуществлении предпринимательской деятельности. Свыше 70% опрашиваемых 
решило, что материальная ситуация после принятой предпринимательской иннициативы 
является удовлетворительной и очень удовлетворительной, у 11.43% это положение не  
измененилось, у 10% трудно было его оценить, а также 10% опрашиваемых считают, что их 
материальная ситуация ухудшилась. 

Характеристика и восприятие предпринимательской деятельности. 
Принимая во внимание территориальный радиус действия фирмы, оказалось, что 

большинство опрашиваемых ведет деятельность на территории повета (41.43%), на 
территории местности (14.28%), на территории воеводства 17.14%, и 27.14% - сферой своей 
деятельности считают страну и заграницу (из этого за границами страны действует только 
7.14%). 

Наибольшее число респондентов (75.71%) осуществляет деятельность в сфере 
обслуживания (напр. ремесло каменщика, каменярство, электромеханика, транспортная 
механика, рихтовка и покраска, слесарное дело, финансовые услуги, геодезия, кровельное 
дело, столярное дело, гидравлика, тапицерство, электрика, видеокиносъемка). Следующую 
многочисленную группу (22.86%) представляют собой предприниматели, ведущие торговую 
деятельность. Производственной деятельностью занимаются 14.28% опрошеных (в т.ч. 
сельским хозяйством - 2.86%). 

Часть предпринимателей начали свою деятельность, связанную с оказанием услуг или 
торговлей вместе с трансформацией общественного строя.  Наибольшее количество 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, производства и 
услуг в среднем 4-6 лет. На протяжении последних двух лет наблюдается динамический рост 
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числа экономических субъектов, особенно единоличных. Возможно, что это связано с 
финансовой поддержкой Европейского Союза для недавно организованных  фирм. 

Большинство предпринимателей (74.29%) ведет единоличные фирмы, дающие работу 
владельцам фирм. Почти 30% респондентов принимает на работу в своих фирмах от двух до 
двадцати  работников, в среднем 6 работников. Наибольший найм на работу в 70 фирмах 
анкетированных предпринимателей составляет 119 лиц. Отдельного внимания заслуживает 
тот факт, что 10% опрошенных, кроме собственной деятельности занимаются еще другой 
трудовой деятельность. 

Из всех опрашиваемых, свыше половины (51.43%) идентифицирует 
предпринимательство с ведением собственной экономической деятельности. Для 45.71% 
предпринимательство означает расширение деятельности и новые цели, а для 7.14% быть 
предпринимателем - это реализация определенных черт характера. Среди опрошенных, 
только два человека охарактеризовали, предпринимательство как "восхождение" по ступеням 
карьерной лестницы наемного работника. 

Респонденты показали наиболее отличающиеся качества предпринимателя: 
способность, оперативность, предприимчивость (средняя стоимость 3.23 п. при оценке в 
шкале от 1 до 5, где 5 обозначало наиболее желательную ценность). Немного ниже (3.16) 
среднюю оценку для всех опрашиваемых получили такие качества как: вера в собственные 
силы, упрямство и последовательность в достижении цели. Предприниматели достаточно 
высоко (3.03 п.) классифицировали также такие черты характера как: трудолюбие, 
добросовестность, добротность. Оптимизм, самоуверенность, психическая стойкость - это 
также важные качества (2.67 п.) для многих респондентов. Наиболее мало желанные качества 
(2.50 п.) это: терпение, упорство, систематичность. 

 

Барьеры и возможности функционирования фирм на рынке. 
Среди факторов решающих об успехе предприимчивой инициативы наиболее 

существенным оказался человеческий капитал, так как свыше 77% всех исследуемых 
показало на способности, умения и компетенции. Практически каждый третий опрошенный, 
считает, что представительство - это детерминанта развития предприимчивости. Также 
финансовый капитал является важным, но не наиболее важным в пути к успеху. 30% 
исследуемых показало доступность финансового капитала как решающий фактор об успехе 
предпринимательской деятельности. 

Наиболее большое потенциальное препятствие, мешающее предпринимательской 
иннициативе, по мнению 60% респондентов - высокие налоги. Значительным барьером 
оказались также высокие расходы на оплату труда наемных работников, высокий уровень 
конкуренции, трудности со сбытом и требования законодательства (свыше 45% 
респондентов). У предпринимателей нет проблем с доступом к обучению, получением 
информации об организации предпринимательской деятельности, получением кредитов, или 
проверкой контрагентов. Только 10% опрашиваемых показали данные факторы, как 
препятствия в развитии фирмы. Восемь анкетируемых лиц (11.43%) указали на 
недостаточную помощь со стороны местной власти, как на трудность в осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

Предприниматели, в начале организации деятельности, наиболее часто встречали 
формальные барьеры. Так, 28.57% указали на институционально-бюрократические 
ограничения.  Зато барьеры «дружеские и семейные» представляли собой препятствие для  
свыше 14% опрашиваемых. Наиболее часто указывали на тревоги, связанные с неверием в 
возможность реализации идей. 

Наиболее частыми мотивами для начала осуществления предпринимательской 
деятельности были: внутренняя потребность к самостоятельной занятости (почти 70%), 
увлечения - 45.71%, ориентация на состояние рынка (27.14%) и ожидаемые доходы - около 
22%. Наименьшее число респондентов выбирая род предпринимательской деятельности 
руководствовались семейными традициями (15.71%) и мнением знакомых (5.71%). 

Респонденты, начиная предпринимательскую деятельность использовали в 
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большинстве собственные сбережения (свыше 80%) и банковские кредиты (около 20%). 
Наиболее низкий процент опрашиваемых, начиная деятельность пользовались ссудами, 
полученными в  финансовых учреждениях (1.43%) и займами у семьи или знакомых (7.14%). 
Свыше 27% респондентов воспользовалось средствами европейских фондов, главным 
образом дотациями из Повятового трудового управления и III этапа Программы «Развития 
сельских районов 2007-2013» - Дифференцирование к несельскохозяйственной деятельности 
и Создание и развитие микропредприятий, и из Операционной Программы Человеческий 
Капитал. 

Анализируя результаты исследования можно сказать, что доминирующим мотивом для 
принятия решения о начале индивидуальной предпринимательской деятельности для почти 
46% респондентов являлось повышение дохода домашнего хозяйства и удовлетворение 
собственных стремлений (почти 40%). 

Целью осуществления предпринимательской деятельности для 37.14% респондентов 
была забота о достатке семьи и увеличение доходов до максимальной степени (32.86%). Зато 
наименьшее число исследуемых (29%) главной целью осуществления предпринимательской 
деятельности заявило получение удовлетворения от выполняемой работы. 

Источником знания о предпринимательской деятельности, для почти 63% 
опрашиваемых был опыт, приобретенный ценой собственных ошибок. Важным источником 
знания для предпринимателей были также специальное обучение (28.57%) и наблюдение за 
действиями других (41.43%). Каждое третье анкетированное лицо черпало знание из 
специальной литературы и делало выводы из ошибок конкурентов. 

Среди факторов, свидетельствующих об ухудшении настоящего положения фирмы 
наиболее часто перечислялись ограниченный спрос на продукты или услуги (70.00%) и 
слишком высокие издержки производства (31.43%). Для свыше 27% опрашиваемых 
проблемой  является недостаток капиталовложения, недостаточная квалификация 
работников, неудобное размещение. Высокая квартплата и конкуренция представляют собой 
проблему для почти 10% опрашиваемых. Наименьшими существенными факторами, 
влияющими на ухудшение положения фирмы были недостаток профессиональных 
маркетинговых действий и ограничение расходов на рекламу. 

Свыше 67% опрашиваемых опасаются уменьшения спроса, а свыше 54% - 
конкуренции, особенно отечественной (45.71%). Потенциальной проблемой может тык же 
быть недостаток оборотного капитала (20.00%) и ошибки, совершаемые из-за недостатка 
информации (7.14%). Никаких опасений в осуществлении деятельности не было у почти 6% 
исследуемых. 

Из данных ответов на вопросы о шансах дальнейшего развития фирмы следует, что 
наибольший процент исследуемых видит шансы в развитии рынка (64.29%), расширении 
ассортимента предлагаемых продуктов/услуг (37.14%), и в возможностях получения 
кредитных средств ЕС (32.86%), 21.43% респондентов считает, что большое влияние на 
развитие предпринимательской деятельности иметь местная власть. 

Среди факторов, которые могут угрожать предприятию 70% опрашиваемых перечисли 
обнищание общества, свыше 47% - увеличивающее число конкурентных фирм, а свыше 34% 
нечестную конкуренцию. Почти 16% опрашиваемых опасаются трудного доступа к заемным 
источникам финансирования. По их мнению, на позицию фирмы на рынке решающее 
значение имеет ценовая конкурентоспособность (51.43%) и высокое качество (50.00%). В 
общей оценке опрашиваемыми были указаны, как важные такие факторы, как: широкое 
предложение (32.86%), больший спрос на продукты/услуги или подходящее размещение 
(около 14%). 

У значительного большинства исследуемых предпринимателей не было проблем с 
продажей своих продуктов или услуг. Почти 86% довольны актуальным спросом. 

 Целых 90% опрашиваемых признали, что наилучший способ привлечь новых 
клиентов – это создание положительного имиджа среди существующих клиентов. Почти 16% 
респондентов указали, что полезной может быть реклама. Только четыре предпринимателя 
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решили, что отсутствуют потребность в привлечении новых клиентов. 
На гипотетическое предложение «стать баловнем судьбы» большинство исследуемых 

(почти 56%) предпочло бы типичным для предпринимателя способом, то есть предложили 
разместить дополнительные средства в развитие дела; 20.00% вложили бы средства в 
надежные активы и  стали рантье; 21.43% - затруднились ответить и только два лица дали 
другой ответ (оказание помощи бедным). 

 

Заключение 
Понятие предпринимательства в польской хозяйственной деятельности появилось 

вместе с трансформацией общественного строя, когда появился реальный шанс (в т. ч. 
юридические основания) возникновения частных предприятий. На протяжении последних 
нескольких десятилетий можно заметить непрерывное развитие этого понятия. В настоящее 
время часто подчеркивается, что предпринимательство представляет собой четвертый вместе 
с землей, трудом и капиталом - фактор производства. Это особый фактор, так как между 
тремя первыми может прослеживаться явление субституции, а предпринимательство нельзя 
ничем заменить. 

Анализ результатов исследования позволил сформулировать следующие выводы: 
1. Предприниматель это чаще всего физическое лицо в возрасте 31-40 лет, 

состоящее в браке, имеющее хорошее образование. Наибольшее число опрошенных имели 
среднее профессиональное или среднее специальное образование (48.57%), высшее 
образование было у 12.85%. 

2. 75.71% осуществляют деятельность в сфере обслуживания, торговую  - 22.86%. 
Производственную деятельность осуществляют 14.28% исследуемых (в т.ч. сельским 
хозяйством - 2.86%). 

3. Среди главных мотивов, которые руководили лицами, начинающими 
собственную экономическую деятельность можно перечислить: внутреннюю потребность 
к самостоятельной занятости (около 70%), увлечения (почти 46%), и увеличение доходов 
(около 46%), получение которых могло бы улучшить материальное положение семьи. 

4. Основным источником финансирования частных предприятий были: 
собственные сбережения (свыше 80%), банковскими кредитами воспользовалось около 
20% исследуемых, а свыше 27% - средствами фондов Европейского союза. 

5. На организацию и ведение предпринимательской деятельности оказывают 
влияние следующие административно-экономические факторы: высокие налоги (60%), 
высокие расходы на оплату труда наемных работников, высокий уровень конкуренция на 
рынке и трудности со сбытом, а также требования действующего законодательства (свыше 
45%). Значительной остается  группа, включающая формальные барьеры, так 30% 
исследуемых указали на институционально-бюрократические ограничения. 

6. Факторы, которые могут ухудшить существующее положение фирмы, это 
прежде всего: ограниченный спрос на предлагаемые продукты/услуги (70.00%), высокая 
конкуренция на рынке (45.71%), слишком высокие издержки производства (31.43%) и 
отсутствие необходимого объема оборотного капитала (20.00%). 

7. Возможности развития предприятия зависят от развития рынка (свыше 64%), 
расширения ассортимента предлагаемых продуктов или услуг (свыше 37%), от 
возможностей использования средствами ЕС (почти 33%).  22% опрашиваемых считают, 
что большое влияние на развитие предпринимательства имеет местная власть. 

8.  Неоценимое значение в поддержке развития предпринимательской 
деятельности принадлежит местной власти, от которой зависит создание благоприятного 
климата для осуществления предпринимательской деятельности на местных территориях, 
как тем уже существующим предприятиям, так привлечение потенциальных инвесторов, 
для создания и развития фирм именно на этой территории. Политика, осуществляемая 
местной властью должна быть направлена на укрепление инвестиционного потенциала 
региона и мобилизацию жителей на эффективное использование всех местных 
потенциалов. Восемь анкетированных лиц (11.43%) указывают на недостаточную помощь 
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со стороны местной власти. Этому вопросу следует уделить больше внимания путём 
проведения подробных исследований, чтобы выяснить потребности и ожидания 
предпринимателей по отношению к местной власти. 
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Сучасний період розвитку національної економіки трансформується під впливом 
євроінтеграції, лібералізації зовнішньоекономічних відносин країни у глобальному просторі, 
розширенням зовнішньоекономічних зв’язків і поглибленням процесів міжнародних 
економічних відносин. У цих умовах змінюються пріоритети економічних і товарних 
відносин України під впливом різноманітних викликів, що вимагає адаптуватися 
внутрішньому товарному ринку до «правил гри» на міжнародному товарному ринку з метою 
можливості конкурувати на ньому. У свою чергу, ці процеси безпосередньо впливають на 
деформацію системи внутрішньої торгівлі в Україні, що вимагає більш ретельного вивчення 
її сутності як з економічної, так і з соціальної точок зору. 

З урахуванням трансформації міжнародних економічних відносин будь-якої країни під 
впливом глобалізаційних процесів, внутрішня торгівля набуває не менш важливого значення 
для розвитку національних економік, ніж міжнародна (зовнішня). Не є винятком й 
національна економіка України, в якій відбулися суттєві трансформаційні зміни після 
приєднання до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2008 р., та яка проходить 
трансформацію, пов’язану з євроінтеграційним процесом на сучасному етапі. 

Внутрішня торгівля охоплює всю торгівельну діяльність на внутрішньому 
національному ринку – від оптових закупівель товарів у виробників до їх роздрібної 
реалізації споживачам та, при цьому, виконує функції надання послуг на ринку цим двом 
сторонам при укладанні ними угод; внутрішня торгівля не може розвиватися без відповідних 
інституцій регулювання торговельних операцій на національному ринку та управління цим 
видом економічної діяльності з метою підвищення рівня його конкурентоспроможності не 
тільки на внутрішньому ринку країни, але й на зовнішньому. 
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З урахуванням важливого значення внутрішньої торгівлі для розвитку національної 
економіки не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку, вона наділена не тільки 
економічною, але й соціальною сутністю. Саме цей аспект потребує більш докладного 
вивчення для усвідомлення сутності внутрішньої торгівлі з двох точок зору – економічної та 
соціальної. 

Очевидно, що проблеми економічного та соціального порядку, що заважають 
розвитку внутрішньої торгівлі на сучасному етапі доповнюються проблемами 
інституціональними, які виникають внаслідок неефективного регулювання процесів у галузі 
та неякісного управління ними з боку державних органів. Ці (інституціональні) проблеми є 
свідченням незбалансованої системи внутрішньої торгівлі України – дисбалансу між її 
підсистемними елементами (керуючими та керованими суб’єктами системи), що потребує її 
формування на принципово нових засадах, які відповідатимуть трансформаційним змінам, 
пов’язаним із міжнародною та європейською інтеграцією національної економіки на 
сучасному етапі. 

Наявність встановлених практичних проблем і їх групування за соціальною, 
економічною та інституціональною сутністю, є наслідком невірного сприйняття методології 
внутрішньої торгівлі та, зокрема – не усвідомлення важливої ролі цього виду економічної 
діяльності для розвитку національної економіки та соціальної сфери.  

Реалізація головної функції внутрішньої торгівлі має за мету вирішення її соціальних 
та економічних завдань одночасно та, відповідно – досягнення соціально-економічної мети 
розвитку цього виду економічної діяльності. У цьому полягає як сутність, так і роль 
внутрішньої торгівлі. 

При цьому реалізація як соціальної, так й економічної функції внутрішньої торгівлі 
спирається на виконання відповідних економічних і соціальних завдань, які стоять перед цим 
видом економічної діяльності, та які забезпечують її розвиток. Виконання цих завдань 
повинно вирішити існуючи проблеми розвитку внутрішньої торгівлі як в економічній та 
соціальній підсистемах, так і в інституційній, що встановлено вище та свідчать про 
дисбаланс між підсистемними елементами у самій системі в умовах трансформаційних зміна, 
пов’язаних із міжнародною та європейською інтеграцією національної економіки на 
сучасному етапі. Відтак, логічним є доповнення соціальної та економічної функції 
внутрішньої торгівлі не менш важливою – інституціонально-трансформаційною. 

Отже, на основі вищевикладеного, уточнено функції внутрішньої торгівлі з їх поділом 
на соціальну, економічну та інституціонально-трансформаційну, характеристика яким 
надано у табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація функцій внутрішньої торгівлі (авторська розробка) 

Функція 
Характеристика функції внутрішньої торгівлі за переліком завдань, на вирішення яких 

направлена реалізація функції 

Соціальна 

Вирішення соціальних проблем розвитку внутрішньої торгівлі шляхом: задоволення 
потреб споживачів і населення в товарах; розширення асортименту та підвищення 
обсягу товарної маси; вдосконалення технології торгівлі з метою поліпшення 
обслуговування покупців; підвищення якості обслуговування споживачів. 

Економічна 
Вирішення економічних проблем розвитку внутрішньої торгівлі шляхом: задоволення 
потреб виробників; відшкодування витрат на виробництво товарів; кредитування 
оптових покупців; удосконалення системи ціноутворення. 

Інституціонально-
трансформаційна 

Вирішення інституційних проблем розвитку внутрішньої торгівлі в умовах 
трансформації шляхом: спрощення системи доступу до товарів; забезпечення зв’язків 
між галузями народного господарства й регіонами країни; рекламування товарів; 
стимулюванням збуту товарів вітчизняного виробництва, формуванням іміджу їх 
товаровиробників; створення розподільчих торговельних центрів; підвищення якості 
обслуговування споживачів; розширення каналів постачання та збуту товарів; 
удосконалення процесу регулювання галузевих і регіональних товарних ринків; 
забезпечення ритмічності та оптимізації поставок партій товарів; удосконалення 
складування. 
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Наведена класифікація надає змогу чітко визначити, для вирішення яких завдань 
обґрунтовується кожна функція з метою розв’язання відповідно соціальних, економічних та 
інтситуціонально-трансформаційних проблем розвитку внутрішньої торгівлі. 

Вважаємо, що саме остання функція є базовою для виконання внутрішньою торгівлею 
своєї сутності та ролі у розвитку національної економіки України на сучасному етапі, 
оскільки саме в умовах трансформації найбільш гостро проявляється вплив чинників, які 
змінюють середовище цього виду економічної діяльності, умови функціонування суб’єктів 
господарської діяльності у ньому та самої системи внутрішньої торгівлі. 

Отже, при розкритті соціально-економічної сутності внутрішньої торгівлі необхідним 
є дослідження чинників, які викликають проблеми, або сприяють розвитку цього виду 
економічної діяльності та, зокрема – в умовах трансформації. 

За результатами проведеного контент-аналізу з метою вирішення цього наукового 
завдання можна групувати підходи вчених наступним чином: підходи, в яких чинники 
просто перераховуються без спроби їх групувати та (або) класифікувати якимось чином 
(спрощений підхід) [1, 5, 8 та ін.]; підходи, в яких ці чинники групуються на основі 
розподілу за макро- та мікросередовищем [7 та ін.]; підходи, в яких чинники групуються за 
іншими ознаками [3, 6 та ін.]; підходи, в яких при виділенні чинників чітко визначаються 
соціальна та економічна групи [2, 4]. 

Використання спрощеного підходу до визначення чинників, які впливають на 
розвиток внутрішньої торгівлі, орієнтує вчених здебільшого на економічну сутність і роль 
цього виду економічної діяльності та, відповідно, не дозволяє врахувати всі соціальні 
проблеми. 

Використання підходу щодо групування чинників, які впливають на розвиток 
внутрішньої торгівлі з їх поділом на макро- та мікросередовище, враховуються як 
економічні, так і соціальні. Але при цьому слід відмітити, що соціальні чинники виділяються 
або на макро-, або на макрорівнях – тобто відсутній взаємозв’язок між рівнями національної 
економіки. Перевагою такого підходу, є виділення чинників, що можуть бути віднесені до 
інституціонально-трансформаційних. 

Більш досконалим, порівняно з попередніми двома, можна визнати підхід до 
групування чинників, які впливають на розвиток внутрішньої торгівлі, за іншими ознаками. 
Цей підхід дозволяє групувати чинники за: визначенням способу впливу на розвиток 
внутрішньої торгівлі; за способом впливу на об'єкт; за характером походження і місцем у 
структурі соціально-економічної ієрархії тощо. 

Проаналізовані підходи до виділення та групування чинників, які впливають на 
розвиток внутрішньої торгівлі, не можна визнати досконалими. Основною науковою 
проблемою цих трьох підходів є те, що чітко не виокремлюються соціальні, економічні та 
інституціонально-трансформаційні групи чинників. 

Проведені наукові дослідження щодо виділення чинників, які впливають на розвиток 
внутрішньої торгівлі, дозволяють констатувати, що кожний підхід не може бути обраним для 
його використання у цілому з метою обґрунтування соціально-економічної сутності цього 
виду економічної діяльності, оскільки мають певні недоліки та неточності. Вважаємо, що з 
урахуванням результату проведеного контент-аналізу, потребує вдосконалення класифікація 
чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі, яка наведена у табл. 2. 

Вважаємо, що наведена класифікація чинників впливу на розвиток внутрішньої 
торгівлі у найбільшому ступені відповідає її соціально-економічної ролі та сутності, 
функціям, які виконує цей вид економічної діяльності для розвитку національної економіки в 
умовах міжнародної інтеграції та трансформаційних змін, дозволяє визначити саме ті, що 
породжують проблеми розвитку галузі за відповідними сферами. У той же час, аналізуючи ці 
чинники на двох рівнях, які можливо порівняти, можна визначити як сильні, так і слабкі 
сторони, можливості та загрози для розвитку окремого підприємства. 
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Таблиця 2 
Класифікація чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі (авторська розробка) 
Група чинників Чинники впливу за визначеною групою 

Соціальні 

Макрорівень: забезпеченість ринку праці галузі кадрами необхідної кваліфікації, рівень 
доходів населення, фонд робочого та вільного часу населення, рівень оплати праці у 
галузі. 
Мікрорівень: якість обслуговування покупця персоналом, умотивованість персоналу до 
якісного обслуговування та збільшення обсягу реалізації товару, забезпечення 
підприємства кадрами необхідної кваліфікації, рівень оплати праці персоналу 
підприємства. 

Економічні 

Макрорівень: структура витрат торгівлі, ємність товарного ринку, стадія економічного 
розвитку країни, стан конкуренції на внутрішньому та зовнішньому товарному ринках, 
макроекономічна ситуація в країні, рівень інфляції у країні, якість постачальників. 
Мікрорівень: асортиментна та цінова політика підприємства, якість праці та 
обслуговування споживача, структура собівартості, інвестиційна політика, матеріально-
технічний стан, рівень продуктивності праці та сукупної продуктивності на 
підприємстві, рівень прибутковості та рентабельності. 

Інституціонально-
трансформаційні 

Макрорівень: ефективність державної підтримки торгівлі, розвиненість торговельної 
інфраструктури, кількість суб’єктів господарської діяльності у галузі (оптових і 
роздрібних), обґрунтованість системи оподаткування торгівлі, фінансова підтримка 
розвитку торгівлі державою, кредитна політика та доступність до отримання «вигідних» 
кредитів суб’єктами галузі, розвиненість галузевих інформаційно-комунікаційних 
мереж, доступ суб’єктів галузі до наукових інноваційних розробок, імідж країни на 
міжнародному ринку, зовнішня політика країни (протекціонізм / лібералізм), політична 
ситуація в країні, природно-географічні умови, ефективність системи управління 
галуззю та регулювання, розвиненість транспортної інфраструктури, наявність 
об’єднань та асоціацій у галузі. 
Мікрорівень: місто розташування та режим роботи підприємства, наявність стратегії 
розвитку, імідж підприємства, спеціалізація підприємства, етап життєвого циклу 
підприємства, рівень ефективності менеджменту на підприємстві. 

 

Можна також констатувати, що ці чинники у сукупності викликають зміни у розвитку 
внутрішньої торгівлі та призводять до трансформації самої системи, її підсистемних 
елементів і ланок, визначають дії керуючих ти керованих суб’єктів. У цьому контексті, 
трансформаційні зміни самої системи пов’язані з інституціонально-трансформаційними 
чинниками, що впливають на соціально-економічний розвиток внутрішньої торгівлі. 

Частково можна погодитися з думкою М.В. Чехунова, який відмічає, що «…розвиток 
внутрішньої торгівлі періоду ринкової трансформації економіки України здійснювався під 
впливом комплексу макроекономічних факторів, які умовно можна поділити на: 
загальноекономічні (обумовлені змістом періоду ринкової трансформації й особливостями 
його розвитку в національній економіці) і галузеві (обумовлені специфікою торгової галузі 
як інституту ринкової інфраструктури й особливостями процесу її ринкової трансформації)», 
а також що «…базові чинники макроекономічного характеру визначають зміст процесу 
ринкової трансформації внутрішньої торгівлі України, стан споживчого ринку та 
становлення системи державного регулювання економіки» [6, c. 9]. При цьому, базовими, що 
впливають на саму соціально-економічну сутність внутрішньої торгівлі та зміну відповідних 
чинників в умовах трансформації, ми вважаємо інституціонально-трансформаційні, а не 
економічні (або «макроекономічного характеру»). Саме в умовах трансформації вплив 
інституціонально-трансформаційних чинників є визначальним у розвитку внутрішньої 
торгівлі, на відміну від відносно стабільного (статичного) її стану, оскільки в цих умовах 
подальший розвиток галузі може бути забезпеченим лише за умови перевтілення системи 
внутрішньої торгівлі, зміни відносин між її підсистемними елементами, адаптації системи до 
зовнішнього середовища (як економічного, так і соціального).  

Таким чином, підсумовуючи результат проведеного дослідження щодо розкриття 
соціально-економічної сутності внутрішньої торгівлі, можна дійти наступних висновків: 

- розвиток внутрішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі проходить в умовах 
зміни формату міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, що викликає 
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трансформацію системи цього виду економічної діяльності, торговельні відносини між 
виробниками, споживачами та посередниками у процесі реалізації та придбання товарів і 
послуг на внутрішньому національному ринку; 

- внутрішня торгівля має як економічну, так і соціальну сутність та, відповідно, 
виконує як економічні, так і соціальні функції, реалізація яких дозволяє вирішити проблеми 
економічного та соціального порядку; при цьому, причиною загострення проблем в 
економічній та соціальних сферах можна вважати проблеми інституційного порядку, 
пов’язані з неефективністю регулювання процесів у торгівлі та неякісного управління ними з 
боку державних органів; відтак, соціальну та економічну функції внутрішньої торгівлі не 
можливо реалізувати без реалізації інституціонально-трансформаційної; 

- на розвиток внутрішньої торгівлі в умовах трансформації впливають соціальні, 
економічні та інституціонально-трансформаційні чинники на мікро- та макрорівні, що у 
сукупності викликають зміни у процесі розвитку цього виду економічної діяльності та 
призводять до трансформації самої системи; при цьому, трансформаційні зміни самої 
системи пов’язані з інституціонально-трансформаційними чинниками, що впливають на 
соціально-економічний розвиток внутрішньої торгівлі. 

Отримані результати проведеного дослідження виокремлюють особливості з прояву 
сутності та ролі внутрішньої торгівлі, реалізації функцій та впливу чинників на розвиток 
цього виду економічної діяльності саме в умовах трансформації. Це потребує більш 
ретельного вивчення визначення передумов трансформації внутрішньої торгівлі на різних 
етапах, і при використанні різних підходів до регулювання національної економіки (зокрема 
– планової та ринкової, на засадах протекціонізму та ліберальної державної політики тощо). 

Проведені наукові дослідження щодо розкриття соціально-економічної сутності 
внутрішньої торгівлі зумовлюють необхідність докладного вивчення наслідків впливу 
групованих чинників на сам процес розвитку цього виду економічної діяльності як на мікро-, 
так і та макрорівнях, встановлення залежності між визначеними групами чинників 
(соціальних, економічних та інституціонально-трансформаційних) з метою виокремлення 
базисних – тих, від впливу яких змінюється система внутрішньої торгівлі у процесі розвитку, 
її форма та формати. Вирішення цього наукового завдання сприятиме визначенню передумов 
трансформації внутрішньої торгівлі, оскільки саме в цих умовах вплив чинників суттєво 
змінює середовище функціонування та розвитку цього виду економічної діяльності. 

На основі проведеної класифікації (табл. 2) встановлено, що дія всіх трьох груп 
чинників у сукупності викликають зміни та призводять до трансформації внутрішньої 
торгівлі. При цьому доведено, що трансформаційні зміни самої системи внутрішньої торгівлі 
пов’язані з інституціонально-трансформаційними чинниками, що впливають на її соціально-
економічний розвиток, а відтак – на чинники соціальної та економічної груп. Отже, 
базовими, що впливають на соціально-економічний розвиток внутрішньої торгівлі та зміну 
відповідних чинників в умовах трансформації, визнано інституціонально-трансформаційні. 

Відтак можна висунути наступну гіпотезу щодо трансформації внутрішньої торгівлі: 
поштовхом (або передумовою) трансформації внутрішньої торгівлі є вплив 
інституціонально-трансформаційних чинників на соціальну та економічну сфери цього виду 
економічної діяльності, що змінює соціально-економічний стан розвитку внаслідок 
перетворення соціальних та економічних чинників на сприятливі та гальмівні, залежно від 
здатності суб’єктів господарювання пристосуватися до трансформаційних змін, а також від 
регулювання та управління системою внутрішньої торгівлі державними інституціями на 
користь розвитку національної економіки. Схематично сутність висунутої гіпотези наведена 
на рис. 1. 

Отже, виходячи з сутності висунутої гіпотези, стан трансформації внутрішньої 
торгівлі може характеризуватися як такий, що гальмується, так і таким, що розвивається. 
Стан залежить від негативної або позитивної зміни соціально-економічних чинників у 
зовнішньому та внутрішньому середовищі цього виду економічної діяльності під впливом 
базових чинників на макро- та мікрорівнях національної економіки. 
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 Базові чинники впливу на 
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Рис. 1. Сутність гіпотези трансформації внутрішньої торгівлі (авторська розробка) 
 

Трансформація внутрішньої торгівлі в Україні упродовж періоду переходу на ринкові 
умови, починаючи з 1991 р. по цей час, характеризується зміною періодів гальмування та 
розвитку цього виду економічної діяльності під впливом інституціонально-
трансформаційних чинників, які несуть у собі перетворення соціальних й економічних сфер і 
самої системи внутрішньої торгівлі внаслідок зміни дії відповідних груп чинників. Під 
впливом визначених груп чинників виникають різні передумови трансформації, які з точки 
зору еволюції переходу від планової до ринкової економіки змінюють стан розвитку 
внутрішньої торгівлі – як виду економічної діяльності, та стан самої системи внутрішньої 
торгівлі – як підсистеми національної економіки. Відповідно й змінюються підходи 
державного регулювання та управління з переходом від жорстких адміністративних до 
ліберальних ринкових, які, на жаль, не можна визнати обґрунтованими, виходячи зі стану 
системи та її неспроможності протидіяти впливу чинників гальмування. Таким чином, можна 
констатувати, що сам процес трансформації внутрішньої торгівлі має різні передумови, що 
змінюють як стан цього виду економічної діяльності, так і стан системи під впливом 
визначених груп чинників, які можна класифікувати наступним чином (рис. 2). 

У той же час, як про це свідчить розроблена класифікація (рис. 2), самі зміни 
внаслідок впливу чинників можуть бути гальмівними, або такими, що розвивають 
внутрішню торгівлю, залежно від стану готовності цього виду економічної діяльності до 
будь-яких змін, ступеню їх поштовху, джерела їх походження у самій системі внутрішньої 
торгівлі, групи походження чинників та самої моделі управління національною економікою. 
Характеристику передумов трансформації внутрішньої торгівлі наведено у табл. 3. 
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Рис. 2. Класифікація передумов трансформації внутрішньої торгівлі  
(авторська розробка) 

 

Наведена класифікація передумов трансформації внутрішньої торгівлі з визначеними 
характеристиками дозволяє всебічно оцінити наслідки змін і перетворень як у самому виді 
економічної діяльності, так і в системі управління. 

Проведене наукове дослідження дозволяє уточнити сутність самого процесу 
трансформації внутрішньої торгівлі з позицій – власне, що являє собою «трансформація 
внутрішньої торгівлі» – як поняття; що являє собою «трансформація внутрішньої торгівлі» з 
точки зору змін у цьому виді економічної діяльності, та що вона собою являє з точки зору 
змін у системі державного регулювання та управління внутрішньою торгівлею. 

Як поняття, «трансформація внутрішньої торгівлі» – це еволюційні або революційні 
зміни, пов’язані з порушенням порядку взаємодії між постачальниками, торговельними 
підприємствами (підприємцями) і споживачами у процесі їх закупівлі та продажу, що 
призводять до зародження принципово нових умов задоволення потреб останніх у якісних 
товарах і послугах, і створюють передумови для розвитку або гальмування оптової та 
роздрібної торгівлі на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту під впливом 
інституціонально-трансформаційних, соціальних та економічних чинників. 

З точки зору процесу змін у самому виді економічної діяльності, «трансформація 
внутрішньої торгівлі» – це процес перетворення соціально-економічної сутності, ролі та 
місця внутрішньої торгівлі у розвитку національної економіки внаслідок зміни соціальних та 
економічних чинників, що викликано впливом інституціонально-трансформаційних, який 
призводить до розвитку або гальмування цього виду економічної діяльності у цілому, та 
деформує взаємовідносини на товарному ринку між суб’єктами оптової та роздрібної 
торгівлі зі споживачами товарів і послуг, які вони отримують. 

З точки зору змін у системі державного регулювання та управління внутрішньою 
торгівлею, «трансформація внутрішньої торгівлі» – це перевтілення системи державного 
регулювання та управління внутрішньою торгівлею – як підсистеми національної економіки, 
внаслідок чого під впливом інституціонально-трансформаційних чинників змінюються 

залежно від 
стану 

готовності 
до змін 

залежно від 
ступеню 
поштовху 
змін 

залежно від 
джерела 

походження 
змін у 
системі 

залежно від групи 
походження 
чинників змін 

залежно від 
моделі управління 
національною 
економікою 

передумови трансформації 

внутрішні / 
зовнішні 

інституціональні / 
соціально-
економічні 

еволюційні /  протекціоністські/ 
меркантелістські революційні 

об’єктивні /  
суб’єктивні  

зміни гальмування розвиток 

 35



економічні та соціальні підсистеми внутрішньої торгівлі, перевтілюються роль і місце 
торгівлі в системі товароруху на внутрішньому та зовнішньому (міжнародному) ринку, що 
характеризує здатність внутрішньої торгівлі до розвитку та досягнення 
конкурентоспроможності в умовах зміни державою моделі управління національною 
економікою. 

Таблиця 3 
Характеристика передумов трансформації внутрішньої торгівлі (авторська розробка) 

Передумови Характеристика передумов 
Оцінка наслідків 

(гальмування/ 
розвиток) 

Залежно від групи походження чинників змін 

Інституціальні 
Перетворення системи державного регулювання внутрішньої торгівлі та 
управління нею з проявом інституціальних чинників, що мають позитивний, 
або негативний результат для розвитку внутрішньої торгівлі. 

розвиток або 
гальмування 

Соціально-економічні 
Зміни, пов’язані з перетворенням соціально-економічної сфери внутрішньої 
торгівлі з перетворенням соціальних та економічних чинників, що мають 
позитивний, або негативний результат для розвитку внутрішньої торгівлі. 

розвиток або 
гальмування 

Залежно від стану готовності до змін 

Об’єктивні  

Зміни об’єктивного характеру, не пов’язані з кардинальним перетворенням 
системи управління внутрішньою торгівлею, при яких внаслідок впливу 
інституційних чинників на економічну та соціальну сферу не відбувається 
погіршення економічних і соціальних показників та, відповідно – в 
економічних і соціальних сферах не проявляється вплив гальмівних чинників в 
економічній та соціальній сферах. 

розвиток 

Суб’єктивні  

Зміни, пов’язані з руйнівним характером впливу інституційних чинників на 
розвиток внутрішньої торгівлі внаслідок кардинального переходу в системі 
державного регулювання від одних форм до інших, що спровокували прояв 
гальмівних чинників в економічній та соціальній сферах, погіршення соціально-
економічних показників розвитку. 

гальмування 

Залежно від ступеню поштовху змін 

Еволюційні 

Поступові зміни в системі управління внутрішньою торгівлею з переходом від 
однієї до іншої форми державного регулювання, адекватної до стану розвитку, 
внаслідок яких прояв економічних і соціальних груп чинників призводить до 
планомірного поліпшення соціально-економічних показників, розвиток 
відбувається природно при безпосередній участі державних інституцій.  

розвиток 

Революційні 

Необґрунтовані зміни у системі державного управління внутрішньою 
торгівлею, викликані переходом від однієї до іншої форми державного 
регулювання, внаслідок чого вплив інституційних чинників призвів до 
погіршення соціально-економічних показників, відбулося руйнування 
взаємовідносин між суб’єктами господарської діяльності, погіршилися ланцюги 
взаємодії у системі «виробництво-закупівля-споживання» та якість задоволення 
потреб споживача у товарах і послугах, які надає внутрішня торгівля, 
збільшилася залежність внутрішнього товарного ринку від іноземних 
постачальників. 

гальмування 

Залежно від джерела походження змін у системі 

Внутрішні 

Зміни, що виникли в економічній та (або) соціальній підсистемах, і стали 
поштовхом для адекватних інституційних змін, націлених на поліпшення 
соціально-економічних показників, при яких інституційні чинники формують 
передумови виникнення соціальних та економічних чинників розвитку у 
майбутньому періоді та попереджують виникнення чинників гальмування у 
відповідних сферах.  

розвиток 

Зовнішні 

Зміни, що виникли в інституційній підсистемі без урахування стану 
економічної та (або) соціальної, що спричинили їх погіршення з проявом 
чинників гальмування та призвели до погіршення соціально-економічних 
показників і гальмування розвитку внутрішньої торгівлі. 

гальмування 

Залежно від моделі управління національною економікою * 

Протекціоністські 

Зміни державного регулювання системи внутрішньої торгівлі, що пов’язані з 
підвищенням функцій держави з метою захисту внутрішнього ринку від 
несумлінної конкуренції, нарощенням експортного потенціалу при мінімізації 
імпортних, створенням сприятливого середовища для національних суб’єктів 
господарювання у галузі, встановленням жорсткого контролю за 
ціноутворенням і діяльністю посередницьких структур, ліквідацією тіньової 
економіки. 

розвиток 

Меркантелістські 

Зміни державного регулювання системи внутрішньої торгівлі, що пов’язані з 
усуненням держави від прямого регулювання процесів, які протікають у 
внутрішній торгівлі, пом’якшенням контрольних функцій держави на 
внутрішньому ринку, пом’якшенням вимог до ЗЕД при імпорті товарів та 
контролю за додержанням правил і норм у сфері торгівлі. 

гальмування 

* - оцінку надано відносно періоду переходу до ринкової економіки України (з 1991 р. по цей час) 
 

Очевидно, що в обґрунтованих визначеннях поняття «трансформація внутрішньої 
торгівлі» всебічно враховано всі передумови, що спричиняють зміни у цьому виді 
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економічної діяльності та системі управління внутрішньою торгівлею. У той же час, 
виходячи з наведених визначень, які не суперечать самій гіпотезі трансформації внутрішньої 
торгівлі, базовими чинниками поштовху до змін у ній є інституціонально-трансформаційні, 
що зароджуються у системі державного регулювання та управління, та під впливом яких 
змінюються чинники інших двох груп і сам процес розвитку внутрішньої торгівлі. Саме 
вплив цих (базових) чинників визначає здатність державних інституцій через державні 
важелі забезпечити розвиток внутрішньої торгівлі, для чого необхідно сформувати 
ефективну систему на рівні національної економіки, дієздатність якої набуває особливого 
значення в умовах розвитку ринкових відносин та євроінтеграційних процесів.  
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ГЛАВА 1.5. МОДЕРНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОЦЕДУР НА 
МІСЦЕВОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ТА РОЗБУДОВИ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Дем'янюк А. В. 
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Тернопільський національний економічний університет 
 

Приєднавшись до Європейської хартії місцевого самоврядування [1], Україна взяла на 
себе зобов’язання дотримуватися встановлених у цьому документі принципів, які гарантують 
правову, адміністративну і фінансову автономність територіальних співтовариств та їхніх 
органів. Однак імплементацію положень Європейської хартії місцевого самоврядування у 
національне законодавство практично призупинено.  

Експерименти щодо реформування інститутів територіальної організації влади на 
місцевому рівні, які здійснювалися без достатнього наукового обґрунтування переважно на 
основі емпіричного досвіду, бажаних результатів не дали.  

Наслідком цих перетворень стало створення громіздкої та неефективної системи 
влади, що спричинило до виникнення значної диспропорції в соціально-економічному 
розвитку адміністративно-територіальних формувань України. Недосконалість чинного 
законодавства з цих питань породжує численні конфлікти між різними рівнями влади як по 
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горизонталі, так і по вертикалі та вносить додаткову напругу у відносини між органами 
виконавчої влади й органами місцевого самоврядування.  

Один із суттєвих виявів суперечливості та недосконалості існуючої територіальної 
організації влади в Україні є надмірна централізація державної влади, яка негативно 
позначається на розвитку територій, де пряме державне управління превалює над місцевим 
самоврядуванням. Намагання вбудувати самоврядні інституції в адміністративну державну 
вертикаль призвело до фактичного підпорядкування і втрати самостійності органами 
місцевого самоврядування. Дублювання повноважень та конкуренція щодо компетенцій 
місцевих державних адміністрацій і місцевих рад, позбавлених значної частини важелів 
управління, одержання серйозної матеріально-фінансової бази й забезпечення ефективного 
механізму правового захисту вносять конфліктність і гальмують розвиток суспільних 
відносин.  

Подальше вдосконалення поділу влади по горизонталі – між окремими гілками й 
однопорядковими підсистемами державної влади – неможливе без поділу влади по вертикалі 
– між центральними та місцевими органами, вдосконалення системи державного управління 
в питаннях централізації й децентралізації влади і збалансування загальнодержавних 
інтересів з інтересами місцевого рівня.  

При цьому вирішення означених проблем є можливим тільки за умов поєднання 
інституційних змін в системі публічної влади з реформою адміністративно-територіального 
устрою України. Така реформа, не викликаючи сумніву щодо унітарності нашої держави, має 
впорядкувати існуючу систему адміністративно-територіальних одиниць, раціоналізувати 
їхні межі та забезпечити формування самодостатніх територіальних громад.  

Недосконалість інституційно-функціональної організації влади на місцевому рівні 
поєднується з нерозробленістю правового регулювання. На сьогодні питання правових 
відносин між різними рівнями в Україні регулюються кількома сотнями нормативно-
правових актів різної юридичної сили. За таких умов дуже важко, з одного боку, забезпечити 
системність і внутрішню несуперечливість правового регулювання на всій території країни, а 
з іншого – врахувати місцеві особливості та інтереси, підтримати місцеву ініціативу й 
прагнення до самоорганізації. Відсутність єдиної концепції розвитку місцевого 
самоврядування в Україні негативно впливає на процес формування законодавчої основи і, 
як наслідок, – на стан правового регулювання відповідних суспільних відносин. 

Усунення наявних недоліків потребує застосування системного підходу до 
реформування територіальної організації влади та створення чіткої концептуальної основи. 
Саме такою науково-методологічною основою для подальших реформ має стати 
реформування територіальної організації влади в нашій державі [4].  

Необхідно також зазначити, що поряд з вищезазначеною проблемою актуальним в 
стабілізації місцевих фінансів є забезпечення прозорості місцевих бюджетів стосовно 
здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні. Тому органи місцевої влади повинні 
сприяти впровадженню плану дій щодо формування системного діалогу з інститутами 
громадянського суспільства шляхом застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій і забезпечення інтерактивності з громадянами та представниками приватного 
підприємництва щодо можливості надання відповідних он-лайн послуг. 

На сучасному етапі особливої актуальності набуває проблема забезпечення прозорості 
процедур бюджетного процесу на всіх рівнях його здійснення. ЇЇ можливо вирішити лише за 
умови досягнення відкритості бюджетних рішень для громадськості й оприлюднення 
результатів ефективності діяльності за звітний період [5]. Однак сучасна практика у 
бюджетній сфері не відповідає вимозі прозорості, оскільки, незважаючи на існуючі 
законодавчі норми щодо участі громадян у бюджетному процесі, на практиці роль 
громадськості в ухваленні рішень доволі обмежена. 

На сьогодні не існує достатніх можливостей для реалізації права громадськості на 
інформацію про бюджет і врахування точки зору громадськості при ухваленні кінцевих 
рішень щодо формування місцевих бюджетів (пріоритети, розподіл ресурсів та ін.). 
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Основний обсяг інформації з питань бюджету, що розміщується на загальнодоступних 
ресурсах Інтернету, має вузькоспеціалізовану спрямованість, а інформування здебільшого 
здійснюється суто формально. 

Система підтримки прийняття бюджетних рішень, що використовується на сьогодні 
на місцевому рівні, потребує розширення можливостей у контексті моделювання, 
прогнозування та візуалізації інформації для підвищення ефективності прийняття рішень. 

Ключовими принципами здійснення бюджетних процедур на місцевому рівні повинні 
бути ефективність та результативність бюджетної політики і загальнодоступність інформації 
про планування й виконання місцевого бюджету і про фінансову діяльність органів місцевої 
влади. 

Запровадження вказаних принципів висуває нові вимоги не тільки до складу та якості 
інформації про фінансово-бюджетні операції на місцевому рівні, а й до змісту і 
взаємозв'язків інформаційних систем, які реалізують ці функції [3]. 

Тому створення інформаційно-аналітичної системи «Прозорий місцевий бюджет» 
буде сприяти зростанню якості та обґрунтованості прийняття управлінських рішень при 
реалізації бюджетної політики на місцевому рівні й забезпеченню прозорості бюджетного 
процесу. 

Реалізація в повному обсязі концептуальних засад автоматизованої системи 
«Прозорий місцевий бюджет» сприятиме підвищенню ролі громадян України у бюджетному 
процесі та більш широкому залученню різних суспільних груп і громадських організацій до 
розробки бюджету та контролю за його формуванням. 

Це, з одного боку, дасть змогу забезпечити формування нової ментальності 
українських громадян і усвідомлення значущості їхньої ролі у процесі управління 
визначеною територією, а з іншого, – зростання відповідальності місцевої влади за рівень 
ефективності використання бюджетних коштів та якості бюджетних послуг. 

Розвинені країни світу вкладають великі кошти у забезпечення прозорості роботи всіх 
рівнів влади і застосовують для цього сучасні технології. Зокрема, Сполучені Штати 
Америки для підвищення прозорості здійснення бюджетних процедур створили спеціальний 
веб-портал, на якому шляхом візуалізації на карті країни відображають звіти про 
використання коштів усіх органів влади та  
установ, що фінансуються з бюджету. Будь-який відвідувач сайту має змогу дізнатися про 
обсяги й напрями фінансової підтримки, що спрямовується на його штат, округ і район. У 
режимі реального часу показується кількість робочих місць, які було збережено або створено 
за рахунок коштів, виділених державою. У Великобританії змінено концепцію урядового 
сайту в контексті запровадження можливості реагувати на запити громадян як ключовий 
принцип прозорості у здійсненні бюджетних процедур [3]. 

Завдяки створенню системи «Прозорий місцевий бюджет» буде не тільки забезпечене 
інформування громадськості про хід складання і виконання місцевих бюджетів, а й у межах 
цієї єдиної системи місцеві органи влади, спеціалісти та експерти отримають інструмент для 
відстеження, прогнозування фінансової ситуації й прийняття відповідних тактичних рішень в 
контексті здійснення бюджетних процедур. Інформація порталу «Прозорий місцевий 
бюджет» може бути також корисною для громадян, громадських організацій, представників 
засобів масової інформації та бізнесу, органів місцевої влади. 

Важливо, щоб у відкритому доступі містилася інформація про: 
 виконання місцевих бюджетів усіх рівнів відповідно до джерел доходів та 

напрямків здійснення видатків за бюджетною класифікацією; 
 розподіл офіційних трансфертів з державного бюджету між місцевими 

бюджетами; 
 структуру офіційних трансфертів усіх рівнів місцевих бюджетів; 
 рівень податкоспроможності адміністративно-територіальних формувань; 
 рівень забезпеченості захищених видатків усіх рівнів місцевих бюджетів; 
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 середній рівень доходів і видатків місцевих бюджетів з урахуванням і без 
урахування офіційних трансфертів на одну особу наявного населення відповідно до 
територій місцевого рівня. 

Головний спосіб відображення вищезазначеної інформації має бути представлений у 
вигляді таблиць, графіків та діаграм. 

Створення автоматизованої системи «Прозорий місцевий бюджет» забезпечить 
досягнення якісно нового рівня управління у сфері бюджетних відносин шляхом: 

 посилення відповідальності органів місцевої влади за розроблення та 
виконання бюджету, оскільки з’явиться можливість підсиленого контролю з боку 
громадськості за якістю ухвалених рішень щодо бюджету і його виконання; 

 збільшення рівня довіри громадськості до місцевої влади за рахунок кращого 
розуміння її дій, що створює передумови для громадської підтримки влади; 

 підвищення ефективності прийняття бюджетних рішень за рахунок 
моделювання фінансових процесів; 

 оперативного реагування на зміни у фінансовій сфері за рахунок 
прогнозування результатів прийняття тих чи інших рішень; 

 зростання рівня правової й економічної культури громадян України та 
усвідомлення їхньої ролі у процесі управління підвідомчою територією.  

Функціонування цієї системи матиме позитивний вплив на процеси формування 
громадянського суспільства і забезпечення прозорості здійснення бюджетних процедур на 
місцевому рівні. 

В умовах трансформаційних процесів надзвичайної важливості набуває питання 
співвідношення джерел доходів місцевих бюджетів та їхньої оптимальної структури, при 
яких маємо можливість отримати максимальну ефективність виконання бюджету. Цю задачу 
можна розв’язати з допомогою побудови оптимізаційної моделі [2]. 

Місцеві бюджети формуються на основі мобілізації доходів, їхнього 
міжтериторіального розподілу і використання бюджетних ресурсів та мають відмінності за 
складом й структурою цих показників, які впливають на соціально-економічний розвиток 
адміністративно-територіальних формувань. З урахуванням вищезазначеного, доцільно 
застосовувати такий механізм формування доходів місцевих бюджетів, який би враховував 
оптимальні склад і структуру джерел доходів місцевих бюджетів при визначенні напрямів 
фінансування бюджетного супроводу розвитку адміністративно-територіального 
формування на короткостроковий та довгостроковий період часу (табл. 1). 

Таблиця 1 
Реструктуризація вкладу кожного джерела доходів бюджету* 

Періоди, в які здійснюються надходження 
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*Складено автором 
 

Сукупність джерел доходів адміністративно-територіального формування можна 

подати у вигляді множини  1, I i n  (і – індекс виду джерела доходу, n – кількість усіх 

можливих джерел надходжень). Кожне потенційне джерело доходу зіставимо із сукупністю 
інструментів Мі, які будуть застосовуватися до і-го джерела доходу (j – індекс виду 
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інструменту, , 1, i ij M j m , mi – кількість інструментів і-го джерела). Прогнозне значення 

величини доходу від включення одиниці j-го інструменту до і-го джерела його формування в 
періоді t, буде величиною bijt, а прогнозне значення затрат на включення одиниці j-го 
інструменту до і-го джерела його формування у періоді t – величиною aijt . 

Для побудови динамічної моделі оптимального наповнення місцевого бюджету 
введемо такі позначення:  

t – індекс періоду, 1,t T ;  

і – індекс джерела доходів, 1,i n ; 

 j – індекс напрямків, спрямованих на формування доходів, 1,j m ;  
*
ijta  – обсяг грошових затрат на проведення j-го заходу для залучення  і-го джерела з 

метою формування доходів місцевих бюджетів у період t;  
At – загальний обсяг коштів, який може бути використаний для формування доходів 

місцевого бюджету в період t;  
 tA  – обсяг зменшення ліміту коштів, призначених для формування доходів 

місцевого бюджету в період t;  
*
ijtb  – дохід від проведення j-го заходу щодо і-го джерела у період t; 

 xijt – невідома величина, яка означає кількість заходів j-го типу щодо і-го джерела у 
період t, спрямованих на поповнення доходів місцевого бюджету;  

*
1 , ,it i t imt F x x – обсяг доходу, який надходить від і-го джерела у період t; 

Bt – коефіцієнт ефективності витрат при формуванні джерел доходів у період t;  
 tB – недотримання значення граничного рівня коефіцієнта ефективності витрат при 

формуванні джерел доходів у період t;  
сt – обсяг штрафних санкцій за недовиконання одиниці граничного рівня ефективності 

проведених фінансових заходів у період t. 
Цільова функція задачі:  

 знайти такий розв’язок  0, 1, , , 1,   ijtx i n j M t T , який забезпечить 

максимум функції 
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при виконанні умов: 
1) забезпечення граничного рівня ефективності фінансових заходів, які будуть 

проводитися у відповідні періоди: 
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;                       (2) 

2) виділення лімітних коштів на заплановані фінансові заходи у відповідні періоди: 
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i iMj
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,1, ,            (3) 

Залежність між відносним недовиконанням значення граничного рівня ефективності 

фінансових заходів 






 

t

t

B

B
 і відносним зменшенням обсягів лімітних коштів у період t 

розглядається як кількісна характеристика еластичності варіантів формування доходів 
місцевих бюджетів. Це означає, що для кожного значення зв’язку існує співвідношення 
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 : , яке характеризує еластичність, а обернене  до нього 

t
tq


1

  – жорсткість 

варіанта. 
Виконання введених у модель умов дає змогу шляхом імітаційного моделювання 

отримати множину оптимальних планів формування місцевого бюджету при різних рівнях 
обсягів виділених лімітних коштів. Економіко-математичний аналіз отриманих результатів 
зробить можливим вибір вигідного варіанта формування місцевого бюджету.  

Для побудови моделі задачі розподілу доходів місцевого бюджету введемо такі 
позначення:  

y – обсяг доходу регіону, який припадає на горизонт планування T;  
yt – обсяг доходу в інтервалі t.  
При цьому виконується умова: 

1


T

i
i

y y ,                          (4) 

Нехай j – індекс структури споживчого потоку регіону, 1 ij ,m ;  

i – індекс виду витрат, 1 ji ,n ;  

yijt – обсяг регіонального доходу, що розподіляється j-й структурі споживання i-го 
виду статті витрат у період t.  

Тоді отримаємо: 

1 1

1
 

 
j i

n m

ijt t
i j

y y ,t ,T .                                 (5) 

Критерій оптимальності поставленої задачі сформулюємо таким чином. Розподіл 
наявних бюджетних ресурсів будемо проводити з допомогою процедури виділення 
пріоритетів. Для кожного елемента структури споживання бюджетних ресурсів визначимо 
ранги (вагові коефіцієнти pjt), які пояснюють ступінь важливості (ваги) j-го споживчого 
потоку в період t. Для практичної реалізації поставленої задачі переходимо від pjt  до 
відносних величин:  
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Цільова функція пропонованої задачі: 

1 1 1  

  
j i

n mT

ij ij
t i j

Z y d max ,                        (6) 

при виконанні таких обмежень: 

1 1 1     ijt ijt ijt j iy ,i ,n , j ,m ,t ,T , 

де
 

 – нижня (мінімально допустима) й верхня (гранично допустима) норми 

споживання j-им споживчим потоком згідно з i-им видом статті витрат, нормативи яких 
можна оцінити на основі економетричних методів. 

 ijt ijt,

Після виконання процедури імітації моделі формування місцевого бюджету маємо 
можливість отримати комплекс оптимальних підходів до структури джерел доходів місцевих 
бюджетів з урахуванням потреб соціально-економічного розвитку адміністративно-
територіального формування. В результаті здійснення економіко-математичного аналізу 
отриманих розв’язків отримаємо вірогідний розрахунок варіантів формування джерел 
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доходів місцевого бюджету з урахуванням потреб стратегії соціально-економічного розвитку 
території. 

Таким чином, з метою попередження потенційних кризових явищ у бюджетній сфері 
на місцевому рівні необхідно провести ряд заходів, зокрема: здійснення адміністративно-
територіальної реформи в контексті зміцнення місцевих фінансів, забезпечення прозорості 
здійснення бюджетних процедур, впорядкування системи міжбюджетних відносин, 
збалансування міжтериторіальних пропорцій та застосування економіко-математичних 
методів моделювання формування бюджетів усіх рівнів. Це дасть змогу підвищити якість 
бюджетних процедур на місцевому рівні і досягти позитивних зрушень у покращенні рівня 
життя населення України незалежно від території проживання. 
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ГЛАВА 1.6. КОМПЕНСАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МІНІМІЗАЦІЇ 
ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Жавнерчик О.В. 
Одеський державний екологічний університет, м.Одеса 

 

Важливим напрямом інтенсифікації відтворювальних процесів в аграрному 
землекористуванні є екологічна конверсія, забезпечення можливості придбання необхідних 
добрив, біологічних засобів захисту рослин, що вимагає значних коштів і супроводжується 
відповідними ризиками. Тому необхідно створити економічно вигідні умови для зростання 
екологічної ефективності використання аграрного потенціалу і розвитку екологічного агро 
підприємництва.  

Компенсаційний механізм екологічної безпеки аграрного землекористування включає 
інструменти економічного стимулювання є як вагомі важелі заохочення землекористувачів 
до ефективного використання та охорони сільськогосподарських земель. Ці інструменти 
відносяться до заходів економічного впливу, спрямованих на зміну фінансово-майнового 
стану суб’єкту аграрного землекористування з метою вирівнювання дисбалансу між 
екологічною безпекою господарської діяльності в аграрній сфері і її економічною 
ефективністю.   

Ризиковий підхід до забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування 
передбачає ідентифікацію небезпек і загроз, можливостей і потенціалів, формування системи 
контрольованих параметрів-індикаторів і прийняття відповідних заходів, спрямованих на 
нейтралізацію або мінімізацію ризиків. 

Сутність небезпек аграрного землекористування виявляється в об’єктивному 
існуванні ймовірних негативних змін, що можуть призвести до екологічно небезпечних 
наслідків, які обмежують або виключають ефективне використання земель в 
сільськогосподарському виробництві та спричиняють прямі втрати, додаткові витрати і зміну 
доходів аграрних землекористувачів. Екологічні ризики, на нашу думку, виникають в 
площині переходу потенційних небезпек в реальні, враховуючи ступінь уразливості 
сучасного агрогосподарювання. 
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Аграрному землекористуванню притаманні не тільки власне виробничі екологічні 
ризики, а й екстернальні (табл.1). 

Таблиця 1  
Екстернальні екологічні ризики в аграрному землекористуванні 

Типи небезпек Прояв екологічного ризику 
Заходи з мінімізації 
екологічного ризику 

Забруднення атмосфери викидами  
промислових підприємств і 
транспорту 
Забруднення стоками з 
промислових площ і доріг 

Втрати продуктивності 
Втрати доходу в результаті заниженої 
ціни на екологічно брудну продукцію 
Зниження конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції 

Підвищення фінансової 
відповідальності фізичних та 
юридичних осіб за екстерналії 
Раціональний землеустрій 

Забруднення стічними водами 
поливних водойм 

Витрати на пошук нових джерел 
водопостачання Витрати на очищення 
стічних вод перед скидами 

Контроль якості вод поливних 
водойм 
Встановлення очисних систем 

Вилучення земель для 
несільськогосподарських потреб 
 

Втрата сільськогосподарських земель 
Витрати на альтернативне заміщення 

Наукове обґрунтування 
доцільності зміни цільового 
призначення і контроль 

Складено автором 
 

Екстернальні екологічні ризики в аграрному землекористуванні формують зовнішні 
умови аграрної діяльності і значною мірою залежать від історично сформованої галузевої 
специфіки регіону. Активізація негативних умов провадження аграрного землекористування 
спричиняє підвищену чутливість і уразливість власне аграрної діяльності та знижує стійкість 
агроекосистем. 

Зменшенню екстернальних екологічних ризиків в аграрному землекористуванні 
сприятиме підвищення відповідальності за негативні екстернальні ефекти суб’єктів 
господарювання всіх сфер, що можливо лише за умови суцільного моніторингу та жорсткого 
контролю і санкціонування за порушення вимог охорони навколишнього природного 
середовища.  

Специфічність аграрного землекористування, його сезонність, часові межі 
технологічних процесів, залежність від погодних, кліматичних, та особливо варіабельних 
екологічних умов виробництва обумовлює необхідність ідентифікації областей можливого 
екологічного ризику в процесі аграрного землекористування (табл.2).  

Таблиця 2  
Класифікація екологічних ризиків в аграрному землекористуванні 

Небезпеки Негативні наслідки Прояв екологічного  ризику 

Ерозія, дефляція, засолення, 
підтоплення, висушення 
 

Погіршення якості ґрунтів 
Зменшення площ 
орнопридатних земель 
 

Зменшення доходів від скорочення виробництва 
Витрати на компенсації внаслідок консервації 
Витрати на ренатуралізацію та відновлення 
потенціалу 

Забруднення мінеральними 
добривами 
 

Порушення природного 
балансу поживних речовин і 
втрата продуктивності  

Витрати на нормалізацію природного балансу та 
формування бездефіцитного балансу гумусу 

Забруднення пестицидами і 
хімічними речовинами 
захисту 

Зниження перспектив 
вирощування органічної 
продукції 

Витрати на очищення 
Витрати на пошук альтернативних засобів 
захисту рослин 

Ущільнення ґрунту с/г 
технікою 
Забруднення паливо-
мастильними матеріалами 

Втрата ґрунтового покриття 
внаслідок переущільнення 

Витрати на впровадження ґрунтозахисних 
технологій обробки 
Витрати на очищення 

Вилучення земель для  
розбудови с/г 
інфраструктури  

Руйнування агроландшафтів 
Витрати на альтернативне заміщення вилученої 
ділянки 

Складено автором 
 

В сфері мінімізації екологічних ризиків в аграрному землекористування превентивні 
та профілактичні заходи виявляють свою дієвість, оскільки утримання ризику в межах 
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припустимого дозволяє підвищувати стійкість аграрного землекористування до прояву 
небезпек різного характеру. 

Ефективність здійснюваних заходів з мінімізації екологічного ризику доцільно 
оцінювати шляхом порівняння втрат і витрат не тільки окремих землекористувачів, а й 
суспільства в цілому, та вартості компенсації екологічного збитку внаслідок матеріалізації 
ризику з вартістю заходів з мінімізації ризику (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Схема процесу мінімізації екологічних ризиків 

 

Суб’єктна ідентифікація управління мінімізацією екологічних ризиків в аграрному 
землекористуванні дозволяє зробити наступні висновки: частину ризиків, пов’язаних з 
аграрним господарюванням несуть власне суб’єкти господарювання, наприклад зменшення 
доходів від скорочення продуктивності, причому такі витрати як на відновлення потенціалу, 
на поновлення балансу гумусу і поживних речовин, на очищення від залишків пестицидів 
розглядаються ними з позиції сьогодення, як на віддалену перспективу і необов’язкові. Іншу 
частину ризиків несе суспільство в особі держави і регіонів, що вимушені в зв’язку з 
деградацією земель сільськогосподарського призначення здійснювати витрати на 
консервацію, ренатуралізацію і альтернативне заміщення вилучених ділянок. 

Заходи компенсаційного характеру мають вирівнювати недоліки фінансово-
майнового базису шляхом  відшкодування землекористувачам збитків заподіяних 
виведенням земель із сільськогосподарського обороту на виконання природоохоронних 
вимог, збитків викликаних зниженням валових зборів продукції рослинництва через відмову 
або обмежене застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин; прямого 
державного фінансування землеохоронних заходів із тривалим строком окупності чи 
економічно неокупних, повну або часткову компенсацію витрат на підвищення родючості 
ґрунтів, поліпшення їх екологічного стану. 

Сфера компетенції компенсаційного механізму в мінімізації екологічних ризиків 
аграрного землекористування полягає в спроможності: 

- попереджувати забруднення сільськогосподарських земель іншими галузями 
економіки за допомогою ідентифікації суб’єктів екстернального впливу та реалізації 
спільних проектів по охороні навколишнього середовища; 

- покращити  фінансове забезпечення аграрної сфери на засадах партнерства 
шляхом створення  системи спільних фондів відновлення,  відтворення та охорони земель 
сільськогосподарського призначення; 

- зменшити загальну ризиковість аграрного землекористування розвитком 
фондів гарантування і страхування;  

- стимулювати впровадження ресурсозберігаючих і екологічних технологій в 
процеси агрогосподарювання за допомогою державного субсидіювання і виконання спільних 
проектів. 

Перехід на нові технології і системи управління якістю супроводжується значними 
витратами і втратами, які нівелюють навіть сильну мотивацію товаровиробника. Тому 
об’єктивною необхідністю виступає побудова компенсаційного механізму для визначення 
адресних схем проведення компенсаційних заходів, форм компенсацій і джерел реалізації 
цих заходів. Компенсаційний механізм повинен бути адаптований до будь-яких суб’єктів 
господарювання, що впроваджують чисті технології, незалежно від їхньої фінансової 
стійкості. Далеко не кожне підприємство здатне здійснити модернізацію виробництва 
тільки за рахунок власних фінансових можливостей. Як правило, це найбільш великі і 
суспільно значимі підприємства. Функціонування підприємств на основі впровадження у 
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здійснених 
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виробництво чистих технологій припускає реалізацію всього комплексу концептуально 
обґрунтованих екологоорієнтованих задач і заходів, що потребує уточнення сфери 
компенсаційних відшкодувань і можливостей їхнього здійснення [7]. Саме екологічна 
конверсія стає необхідною умовою забезпечення в процесі аграрного землекористування 
екологічно чистого навколишнього середовища. 

В землекористуванні  в останні роки відчутно згортання інноваційних процесів і мало 
сприйнятливість до науково-технічних нововведень. Аграрна криза та непослідовна стратегія 
реорганізації сільськогосподарських підприємств спричинила їх вкрай важке економічне 
становище і поставила перед необхідністю скорочувати, навіть припиняти впровадження 
досягнень науки у виробництво, що зумовило повернення до відсталих і виснажуючих 
технологій у землеробстві.  

На сьогодні результати наукових досліджень і розробок по суті є набором 
потенційних можливостей, оскільки прослідковується незацікавленість з боку 
сільськогосподарських товаровиробників у впровадженні екологічно безпечних технологій 
аграрного землекористування.  

В аграрному землекористуванні необхідно вирішити такі проблеми технологічного 
характеру, які потребують значних коштів: 

- зменшення енерго-, матеріало- і водомісткості виробництва; 
- комплексність використання природних сировинних ресурсів; 
- відтворення ґрунтової органіки на основі обігу речовин між рослинництвом і 

тваринництвом та рециркуляції речовин в ландшафтах; 
- попередження хімічного і бактеріологічного забруднень природного середовища і 

харчової продукції сільськогосподарського виробництва [10, с.97]. 
Таблиця 3 

Зарубіжний досвід державної підтримки екологізації агровиробництва 
Країна  

Велика Британія 
Консервативний обробіток зумовлює зниження продуктивності, тому для попередження 
негативного ставлення урядом запроваджені значні субсидії фермерам для компенсації 
втрат, особливо для малих ферм. 

Франція 

Консервативне землеробство розглядається як важлива частина державного плану 
охорони довкілля, фермери, які використовують консервативний обробіток, згідно з 
угодою між урядом і фермерами (CAD2) отримують фінансову підтримку, окрім того, 
поступово знижуються ціни на гербіциди, у тому числі на гліфосат. 

Норвегія 

Фермери отримують субсидії, які заохочують до застосування заходів боротьби з 
ерозією і зменшенням забруднення, (їх розмір варіював залежно від ризику ерозії і 
досягав 125 євро/га). Так само фінансово підтримують фермерів, які знижують 
застосування агрохімікатів і збільшують площу з прямою сівбою, проте субсидії дещо 
менші — до 40 євро/га. 

Німеччина 

Величина субсидії коливається у межах 25—120 євро/га. Сільгосппідприємства, які 
перейшли ековиробництво, у перехідні роки отримують від ЄС та федерального уряду 
Німеччини та урядів її земель приблизно в два рази більше дотацій, ніж підприємства, 
що працюють у цій сфері більше двох років. Їм виплачують у середньому по 200–300 
євро на 1 га, а починаючи з третього року господарювання – 150 євро/га. В рахунок 
державних субсидій компенсують витрати на оплату послуг контролю за виробництвом 
(у середньому 35 євро/га) 

Швеція 

Держава зобов’язується укладати контракти з фермерами на впровадження екологічно 
чистих технологій. Структурна політика передбачає заохочення добровільного 
виведення землі з виробництва з компенсаціями втрат фермерам: фермери, що виводять 
з виробництва 20% і більше своїх земель на термін не менш 5 років, одержують 
компенсацію.  

Джерело: складено автором на основі [8, c.16-17], [3] 
 

Система компенсацій розглядається в теорії мотивації як інструмент реалізації 
ініціатив, оскільки орієнтованість на результат виключає марнотратство бюджетних 
коштів і стимулює підприємство до пошуку виходу з кризового положення, вона 
носить тимчасовий характер і обумовлена високими витратами впровадження ініціатив 
переходу на екологічно чисті технології виробництва.  
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Головною проблемою гальмування переведення аграрного землекористування в 
екологічно безпечні межі є збитковість сільськогосподарського виробництва, що спричиняє 
орієнтацію лише на виживання, ускладнює використання кредитних ресурсів, тому якісні 
зрушення в аграрному землекористуванні потребують реальної фінансової підтримки при 
збереженні активної ролі держави в цьому процесі.  

У країнах Євросоюзу субсидії сільському господарству покривають майже 50% 
вартості матеріальних витрат фермерів, але в Україні бюджетна підтримка не приносить 
результатів, забезпечуючи головним чином просте відтворення і не виконує стимулюючої 
функції (табл.3). 

Необхідно зазначити першочерговість вирішення таких завдань при формуванні 
дієвого компенсаційного механізму: 

- забезпечення передумов для упорядкування процесу самоорганізації в реалізації 
приватних ініціатив;  

- створення адекватної системи державного регулювання і контролю процесів 
здійснення компенсацій з орієнтацією на конкретний результат;  

- забезпечення рівних економічних умов для реалізації  екологічних програм 
суб'єктами аграрного землекористування на основі конкуренції та співробітництва.  

За такого підходу вважаємо за доцільне визначити, що компенсаційні виплати 
виявляють свою дуалістичну природу: перша група відшкодувань має компенсувати вартість 
порушених прав землевласників  і землекористувачів внаслідок суспільної необхідності 
вилучення з використання сільськогосподарських угідь та необхідністю провадження 
природоохоронних заходів власне землевласниками і землекористувачами, що не мають 
можливості їх здійснювати; друга група компенсацій пов’язана із активізацією приватної 
ініціативи по здійсненню заходів з охорони сільськогосподарських угідь шляхом розподілу 
між ними зобов’язань. Компенсаційні виплати І типу мають здійснюватись за рахунок 
державних коштів, а ІІ типу – з альтернативних джерел фінансування. 

Компенсаційні виплати при вилученні, консервації земель є важливим чинником 
мотиваційного механізму і реалізації захисту прав землевласника або орендаря, але такі 
компенсаційні виплати повинні бути не нижче ринкової ціни цих земель, а умови одержання 
і розмір компенсаційних виплат повинні бути чітко визначені на законодавчому рівні для 
того, щоб землевласники не одержували доходу від спекулятивних операцій  [2; 4; 9].  

Ретроспективний огляд механізмів відшкодування втрат повертає до Земельного 
кодексу УРСР (1970р.) в якому зазначалося, що при відводі земель для будівництва та інших 
несільськогосподарських потреб підприємства і організації повинні були відшкодовувати 
державі як власнику втрати при вилученні цих угідь. Такі відшкодування забезпечували 
компенсаційну, охоронну і регулятивну функції при управлінні структурою земельного 
фонду. Компенсаційна функція виявлялась у фізичній компенсації вилученої земельної 
ділянки новою, яку можна використовувати для сільськогосподарських потреб. Охоронна 
функція проявлялась у попередженні зменшення в країні земель сільськогосподарського 
призначення. Регулятивна функція  забезпечувала ефективний перерозподіл структури 
земельного фонду, коли для несільськогосподарських потреб вилучались гірші угіддя, або 
зовсім непридатні завдяки диференціації розмірів відшкодувань в залежності від цінності та 
родючості угідь [6]. 

У відповідності до Основ законодавства про землю (ст. 39) відшкодовувалися збитки, 
завдані вилученням, тимчасовим зайняттям земельних ділянок, обмеженням прав 
землевласників і землекористувачів, зокрема, орендарів, або погіршенням якості земель в 
результаті негативного впливу різних видів діяльності. Порядок та розміри відшкодування 
збитків, заподіяних осушенням, підтопленням, заболоченням земельних ділянок та іншим 
негативним впливом на них вод встановлювалися згідно з положеннями постанови Ради 
Міністрів СРСР від 9 серпня 1974 року № 636 «Про відшкодування збитків 
землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для 
державних або суспільних потреб». Кошти, що мали надходити в порядку відшкодування 
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втрат, повинні були використовуватися виключно для освоєння нових земель, підвищення 
родючості ґрунтів та продуктивності земель лісового фонду. Крім цього, згідно із Земельним 
кодексом УРСР (ст. 117), винні в порушенні земельного законодавства особи повинні були 
компенсувати шкоду, заподіяну ними, зокрема, привести земельні ділянки у стан, придатний 
для подальшого користування  [5].  

Бриндзя З.Ф. і Стельмащук Ю.А. пропонують при встановленні компенсацій за 
вилучення земельних ділянок за основу брати всю суму ренти, скориговану на конкретну 
бальну оцінку земельної ділянки, і строк, необхідний для відшкодування втрат [1 с.163]. На 
їх думку сума компенсацій не може перевищувати плату за земельні ділянки. 

Система компенсаційних механізмів І типу передбачає провідну роль держави в 
регулюванні найбільш проблемних аспектів забезпечення екологічної безпеки аграрного 
землекористування (табл.4). 

Таблиця 4 
Система компенсаційних механізмів І типу по забезпеченню екологічної безпеки 

аграрного землекористування 
№ Заходи Вид компенсації 

1 
Вилучення з використання для 
реабілітації деградованих та 
малопродуктивних земель 

Повна компенсація з державного бюджету проведеного 
резервування в розмірі нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки 

2 
Консервація сільськогосподарських 
угідь шляхом заліснення 

Повна компенсація з державного бюджету в розмірі 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

3 
Тимчасова консервація орної землі 
шляхом залуження 

Повне відшкодування втраченого доходу (у відсотках від 
середнього доходу за попередні роки) на період консервації та 
компенсація вартості насіння багаторічних трав і витрат на 
їхній посів і догляд 

4 Створення полезахисних лісосмуг 
Компенсація витрат на створення і догляд за полезахисними 
лісосмугами 

5 
Культуртехнічна меліорація 
природних кормових угідь 

Компенсація витрат на придбання насіння та проведення 
культуртехнічних робіт 

6 Здійснення протиерозійних заходів Компенсація вартості проведених робіт 

7 Хімічна меліорація ґрунтів 
Відшкодування витрат на придбання меліорантів та виконання 
робіт 

8 
Відмова від застосування 
пестицидів 

Виплата дотацій на вироблену і реалізовану екологічно чисту 
продукцію 
Відшкодування втрат зменшення обсягу вирощеної продукції 

9 Біологізація засобів захисту рослин 
Відшкодування витрат на придбання біопрепаратів захисту 
рослин і боротьби із шкідниками та виконання робіт 

Складено автором 
 

Перспективним інструментом компенсаційного механізму бачиться встановлення на 
екологічно чисту продукцію цінових надбавок, розмір яких відшкодовував би 
землекористувачам додаткові витрати, пов'язані з охороною ґрунтів, наприклад, при 
вирощуванні культур без застосування пестицидів. 

Мотиваційна основа активізації компенсаційних відшкодувань з державного бюджету 
повинна спрямовуватись на досягнення результату, що потребує розроблення відповідних 
критеріїв оцінювання результативності проведених заходів, для попередження 
перетворення сум відшкодування в додаткові кошти для існування (табл.5).  

Інформаційною основою для активізації компенсаційного механізму 
відшкодування витрат і втрат стануть дані спостережень за якісним станом земель та 
джерелами їх забруднення. 

Головна складність активації компенсаційного механізму на основі приватної 
ініціативи (компенсаційні механізми ІІ типу) складається в максимальному зниженні 
навантаження на бюджет, тому доцільно не тільки оптимізувати перелік напрямків а й 
сформувати надійне джерело компенсаційного відшкодування. Традиційні схеми 
компенсацій передбачають надання різного роду пільг, а нетрадиційні виступають 
відшкодуванням витрат за досягнутий результат. Компенсаційний механізм спрямований 
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на відшкодування  витрат або упущеної вигоди в зв'язку з реалізацією завдань 
природоохоронного і ресурсозберігаючого характеру за одночасного зниження 
навантаження на бюджет.  

Таблиця 5 
Оцінка результативності компенсаційних відшкодувань з держбюджету 

Заходи Результат Оцінка результативності 

Заходи  щодо відновлення 
якості сільськогосподарських 
земель 
 

Зменшення частки деградованих і 
малопродуктивних земель в структурі 
сільськогосподарських угідь  
 

Зниження показників 
деградованості 
сільськогосподарських угідь і 
екологічних втрат суспільства 

Заходи щодо відновлення 
біопродуктивності 
сільськогосподарських угідь

Підвищення або збереження на 
стійкому рівні урожайності 
сільськогосподарських культур

Зростання частки виробництва 
рослинницької продукції у ВРП

Заходи щодо очищення 
забруднених ґрунтів 
(біопрепарати для деструкції 
забруднення, фітомеліорація)  

Зменшення частки забруднених 
сільськогосподарських земель, 
збільшення частки земель придатних 
для розвитку органічного 
землеробства 

Зменшення частки 
орнонепридатних земель в 
складі ріллі 

Заходи агролісомеліорації 
Підвищення стійкості агроекосистем в 
умовах кліматичних змін 

Зменшення витрат і втрат від 
природно-кліматичних небезпек

Відновлення біологічної 
різноманітності агроекосистем 

Відновлення функції збереження 
середовища існування 

Екологічний баланс 
співвідношення  категорій 
сільськогосподарських угідь 

Екологізація методів обробітку 
сільськогосподарських земель 
(практика нульового обробітку) 

Ощадливе аграрне землекористування, 
зайняття відповідної ніші на ринку 
органічної продукції (у т.ч. світовому) 

Зростання  кількості органічних 
господарств і частки продукції 
виробленої ними 
Покращення здоров’я 
населення 

Технологічне оновлення методів 
іригації, використання 
біодренажних методів, краплинне 
зрошення 

Зростання ефективності використання 
зрошуваних і осушених 
сільськогосподарських угідь 

Показники урожайності 
осушених і зрошених земель 

Складено автором 
 

Схема побудови компенсаційних механізмів ІІ типу може формуватись за аналогією із 
формування страхових фондів. Це обумовлено тим, що страхові виплати за своєю природою 
мають декілька спільних рис з компенсаційними відшкодуваннями, проте вони можуть бути 
ефективними лише за умови, що ризикова подія методологічно визначена страховиком та 
страхувальником, і встановлені розміри відшкодування збитків. Головна відмінність полягає 
в тому, що страхові виплати орієнтовані на події, що відбулися (минулі, отримані фактичні 
збитки) і обмежені розміром страхової суми, а компенсаційні відшкодування орієнтовані на 
попередження негативних подій в майбутньому, визначені терміном і масштабом охоронних 
заходів та передбачають можливість спільно-солідарного запровадження. 

Накопичений фонд коштів доцільно спрямовувати на покращення екологічного стану 
землі, відтворення родючості ґрунтів  і впровадження екологобезпечних технологій 
виробництва продукції рослинництва. 

Суб'єктні відносини в ринковому механізмі передбачають фінансове 
забезпечення за принципом «забруднювач платить». Такі локальні компенсаційні 
механізми широко використовуються у світовій практиці у двох варіантах: забруднювач    
платить    суб'єкту    господарювання, що  впроваджує  суспільно значущі заходи або 
суб'єкт господарювання, зацікавлений в підтримці бажаного стану безпеки екосистеми 
платить іншому за отримані позитивні ефекти [7, с.528]. 

У випадку відсутності фінансової можливості забезпечення нейтралізації 
антропогенних  навантажень і підтримки належного рівня екологічної безпеки аграрного 
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землекористування для реалізації таких заходів при їх можна використовувати такі 
компенсаційні механізми: 

- виконання необхідних природоохоронних заходів іншими  підприємствами  на 
умовах відшкодування їм витрат ресурсами, товарами (послугами), або відстрочки 
платежів до появи фінансових можливостей; 

- проведення природоохоронних заходів спільними зусиллями декількох 
підприємств галузі або регіону; 

- використання коштів природоохоронного фонду Земельного банку, створеного за 
допомогою відрахування відсотка від прибутку    сільськогосподарських    підприємств    
для    вирішення    проблеми  відновлення  природно-ресурсного  потенціалу. 

Критерієм активізації мотиваційної функції може бути як результат проведення 
заходів з охорони і відтворення земель, тобто зміна якісного стану, так і досягнення 
продукцією очікуваних параметрів вимог екологічної безпеки. Таким чином, заходи по 
відтворенню земель по суті визначають обсяг відшкодування загального збитку від їх 
деградації. Джерела фінансування проведених заходів з охорони земель дозволяють 
розмежувати виконання природоохоронної функції між землевласниками, 
землекористувачами та державою для знаходження компромісів врахування приватних і 
суспільних інтересів при забезпеченні екологічної безпеки аграрного землекористування. 

Отже, використання компенсаційних механізмів може стати перспективним і гнучким 
інструментом забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування шляхом 
створення наступних ланцюжків компенсаційних відшкодувань:  

1. Держава – підприємство, однак в цьому випадку необхідно чітко визначити 
джерела таких відшкодувань та процедуру від запитів до реалізації. 

2. Підприємство – підприємство, однак вказана стратегія характеризується складністю 
пошуку відповідного контрагента.  

3. Земельний банк – підприємство, акумулювання коштів може здійснюватись шляхом 
емісії цінних паперів або системі відрахувань на інноваційні заходи. 

Таким чином, наявний реальний потенціал механізму відшкодування витрат 
суб'єктам господарювання при переході на екологічно чисті технології не використовується 
за відсутності загальнодержавного компенсаційного механізму, фінансовий базис якого 
розпорошується через систему трансфертів. Перспективним напрямом на нашу думку  є 
активізація саме ринкового компенсаційного механізму, між суб’єктні відносини в 
рамках якого сприятимуть економії бюджетних коштів та досягненню суспільно 
значущих результатів при проведенні заходів з охорони і відтворення земель. 
Найбільш прийнятними можуть стати схеми компенсацій між споживачами ресурсу і 
забруднювачами ресурсу (промислове підприємство – аграрне підприємство). 

Таким чином застосування компенсаційних механізмів підтримки екологічної 
безпеки аграрного землекористування сприятиме: більш ефективному розподілу 
бюджетних коштів між напрямами заходів щодо охорони сільськогосподарських земель, 
економії бюджетних коштів завдяки активізації приватної ініціативи та спільного 
впровадження заходів з охорони ґрунтів, повномасштабній інтерналізації екстерналій 
аграрного землекористування, підтримці необхідного рівня екологічної безпеки 
сільськогосподарських земель, розширенню інформаційної основи діяльності з охорони 
земель від деградації і контролю за її результативністю. 

В рамках формування мотиваційного механізму стимулювання екологічної конверсії 
аграрного землекористування запропоновано активізувати компенсаційні механізми двох 
типів: компенсації з державного бюджету і компенсації з альтернативних (ринкових, 
приватних джерел). 

Таким чином, заходи з мінімізації екологічних ризиків в аграрному землекористуванні 
шляхом використання потенціалу компенсаційного механізму сприятимуть:  

- активізації державних цільових програм в сфері охорони земель 
сільськогосподарського призначення;  
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- концентрації коштів на досягненні конкретної мети в рамках програм бюджетної 
підтримки з оцінкою їх результативності;  

- посиленню юридичної відповідальності землевласників і землекористувачів за 
недотримання вимог екологічної безпеки в процесі аграрного землекористування;  

- створенню фінансового базису стимулювання екологобезпечного 
агрогосподарювання;  

- спрямуванню інвестицій в розвиток екологізації аграрного виробництва та 
підтримку органічного землеробства; 

- стимулюванню впровадження ресурсозберігаючих технологій та заощадженню 
енергетичних, фінансових і матеріальних ресурсів при підвищенні продуктивності 
сільськогосподарських земель; 

- вчасному попередженню економічних витрат і втрат внаслідок екологічних 
прорахунків в процесі аграрного землекористування; 

- розвитку земельних відносин з пріоритетом збереження і нарощування рівня 
родючості сільськогосподарських земель; 

- імплементації принципів екологічної етики в агрогосподарську практику. 
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In a knowledge society, competitive advantage shifts from material and financial assets to 
intangible assets. Empirical researches show a strong relationship between intellectual capital and 
national economic development [1, 2]. In addition, intangibles positively affect work productivity [3] 
and provide the future profits of countries and their organizations [4].  

Intellectual capital is the main factor involved in the wealth creation in the current era [3, 4], 
and, as such, should be measured more precisely.  
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But there is no universally accepted definition of intellectual capital in the literature. 
Following Edvinsson and Malone [5, p. 44], intellectual capital is the possession of knowledge, 
applied experience, organizational technology, customer relationships and professional skills that 
provide the firm with a competitive edge in the market’. Intellectual capital has also been defined as 
the difference between a firm’s market value and the cost of replacing its assets. It is those things 
that we normally cannot put a price tag on, such as expertise, knowledge and a firm’s organizational 
learning ability [4]. Bontis et al. [4] argued the importance of Intellectual Capital flows and defined 
IC as ‘the collection of intangible resources and their flows’. This definition implies the dynamic 
nature of IC and its development through time. 

In this research the IC as a subject of analysis is an economic category to indicate adequate 
post-industrial class society system of relations between economic actors about the formation, 
distribution, use and reproduction of intellectual resources, production, exchange, distribution and 
consumption of intellectual products to create added value [6]. This study was based on a link that 
IC is reflected not simply the sum of existing intangible (non-material) resources, but with ability of 
a business entity to receive economic benefits from them: "Value is created in the process of 
transforming one resource to another, for example: ... skills - in new processes, relationships - in 
savings on transaction costs, brands - in higher profits" [7].  

Intellectual capital can usually be divided into human, structural, and customer or 
relationship capital [5, 8, 7, 9, 10]. These components of intellectual capital make it possible to 
elaborate and estimate an indicator of intellectual capital for a territory. We have constructed 
indicators of structural, human, customer and aggregate capital. 

Human capital is defined as the knowledge, skills, experience, intuition and attitudes of the 
workforce. It is represented by the intangible assets embodied by individuals. Roos et al. [7, p. 32] 
argued that people generate capital through competence, their attitude and their intellectual agility. 
Structural capital is consists of a wide range of patents, concepts, models, and computer and 
administrative systems. Stewart [10, p. 109] states that culture is also an element of structural 
capital. According to Bontis, it includes routines and structures [4]. Customer capital is owned by 
every firm that has customers [10, p. 143]. It refers to the organization’s relationships or network of 
associates and their satisfaction with and loyalty to the company. It includes knowledge of market 
channels, customer and supplier relationships, and industry associations. 

At present, the research on intellectual capital theory is focus on enterprise [6]. But now the 
intellectual capital theory is expanded from enterprises level to regional and macroeconomic level.  

Regional intellectual capital are vital in order to improve estimates of wealth for a given 
region or country through a similar process to that employed at microeconomic level. All of the 
above indicates the need to establish a measure of intellectual capital in order to gain insight into 
the relative advantage that some  regions of Ukraine have over others in order to develop policies to 
guide future economic development. It is to help establish the future direction of their economic 
development through measurement the intellectual capital and the examining the comparative 
advantages of regions.  

It is necessary to note the almost complete absence of works by Ukrainian scientists on 
scientific-applied research in the area of empirical analysis of region's intellectual capital. This is 
explained, in particular, by a certain lag of postindustrial economic system in Ukraine, the lack of 
advanced intellectual capital management practices in our country.  

The central objective of this research is to assess and to map intellectual capital in 27 
Ukrainian regions.  

The methodical approach to analyzing the processes of formation intellectual capital, 
includes the following steps: formulation of the problem, selection of homogeneous groups of 
region in terms of intellectual capital's formation on the basis of cluster analysis, choice of a 
variables for models of the regional intellectual capital, quality assessment model and analyze 
simulation results. 

Intellectual capital of the region as a complex heterogeneous object management [6] is 
multidimensional. In such cases it is advisable before you move on to the modelling and analysis of 
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such objects to distinguish homogeneous groups by cluster analysis. This intellectual capital has 
been described by several variables, describing the processes of the functioning of the regional 
intellectual capital, such as rates: regional domestic product, regional HDI, institutions 
infrastructure, health and primary education, higher education and training labour,  market 
efficiency, goods market efficiency, technological readiness, market size, business sophistication, 
innovation. 

Clustering of normalized data was performed by the method of Ward, whose results are 
presented on fig. 1. 

 
1 - AR Krym;  
2 - Zaporiz'ka;  
3 - Luhans'ka;  
4 - Kyyivs'ka;  
5 - Poltavs'ka;  
6 - Ivano-Frankivs'ka;  
7 - Mykolayivs'ka;  
8 - Cherkas'ka;  
9 - L'vivs'ka;  
10 - Ternopil's'ka; 
11 - Chernihivs'ka  

12 - Vinnyts'ka;  
13 - Rivnens'ka;  
14 - Sums'ka;   
15 - Volyns'ka;  
16 - Khmel'nyts'ka;  
17 - Zakarpat·s'ka;  
18 - Chernivets'ka;  
19 - Zhytomyrs'ka;  
20 - Kirovohrads'ka;  
21 - Khersons'ka 

22 - Dnipropetrovs'ka;  
23 - Donets'ka;   
24 - Odes'ka;  
25 - Kharkivs'ka   

 

Fig. 1. Cluster dendrogram of Ukrainian regions depending on intellectual capital functioning 
Euclidian distance between three clusters of Ukrainian regions depending on level of 

intellectual capital presented on fig.2.  

 
Fig. 2. Euclidian distance between three clusters of Ukrainian regions depending on processes 

of intellectual capital functioning 
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We have three categories of clusters to be represented on the map of Ukraine. The first 
cluster is formed with regions which has a medium level of intellectual capital formation. This 
cluster consist of 11 regions of Ukraine (41 %):  AR Krym; Zaporiz'ka; Luhans'ka; Kyyivs'ka; 
Poltavs'ka; Ivano-Frankivs'ka; Mykolayivs'ka;  Cherkas'ka; L'vivs'ka; Ternopil's'ka, Chernihivs'ka. 
The second cluster includes regions with a low level of intellectual capital’s formation. To regions 
which make this cluster, concern Vinnyts'ka; Rivnens'ka; Sums'ka;  Volyns'ka; Khmel'nyts'ka; 
Zakarpats'ka; Chernivets'ka; Zhytomyrs'ka; Kirovohrads'ka; Khersons'ka territories. These are 37 
percent of regions. The third cluster combined regions which High level of intellectual capital. 
These are leaders in the aggregate of Ukraine territories with high values of variables that 
characterize the intellectual capital's functioning Dnipropetrovs'ka; Donets'ka; Odes'ka; 
Kharkivs'ka. These are 15 percent of Ukraine regions.  

Many determinants drive regional intellectual capital. Therefore, it is a key problem to 
establish a set of indicators to measure intellectual capital which is adaptable to the practical 
situation in Ukraine. 

The intellectual capital of a region requires the articulation of a system of variables that 
helps to uncover and manage the invisible wealth of a territory.  

Therefore, this research proposes a theoretical model to measure and evaluate the regional 
intellectual capital that allows determine what we must take into account to make territory a source 
of wealth, prosperity, welfare and future growth. Furthermore, local intellectual capital provides a 
long run vision. Thus, in this research we develop and explain how to implement a model to 
estimate intellectual capital in regions. In this sense, our proposal is to provide a model for 
measuring and managing intellectual capital using socio-economic indicators for regions. 

Intellectual capital can be split into three components: human capital, structural capital, and 
relational capital. The architecture of the assessment includes, besides the three components of 
intellectual capital, socio-economic indicators for regions. 

The integrated index of each i-th component of the regional intellectual capital (IC) is defined 
as: 

 



j

i XX

XjX
IC

minmax

max
, 

Xj – actual level of j-th individual socio-economic indicators of regional intellectual capital; 
Xmax – max level of j-th individual socio-economic indicators of regional intellectual capital; 
Xmin – min level of j-th individual socio-economic indicators of regional intellectual capital; 
Individual socio-economic indicators of regional intellectual capital are presented in the table 

1. 
While we report the results of the 3 components of intellectual capital, it is important to keep 

in mind that they are not independent: they tend to reinforce each other, and a weakness in one area 
often has a negative impact in others. 

The integrated index of the regional intellectual capital is a triangle method. This index 
calculated as the triangle area at which the sides are components of the intellectual capital: human, 
structural and customer. The triangle area defined by Heron formula.  

Table 1 
Individual socio-economic indicators of regional intellectual capital 

Individual socio-economic indicators 
of regional human intellectual capital 

Individual socio-economic indicators of 
regional structural intellectual capital 

Individual socio-economic 
indicators of regional customer 

intellectual capital 
Health and primary education  
Quality of primary education 
Higher education and training  
Quantity of education  
Secondary education enrolment rate 
Tertiary education enrolment rate 
Quality of education  
Quality of the educational system 
Quality of math and science education 

Intellectual property protection  
Technological readiness  
Availability of latest technologies 
Firm-level technology absorption 
FDI and technology transfer 
Internet users 
Broadband Internet subscriptions 
Internet bandwidth 
Mobile broadband subscriptions 

Goods market efficiency 
Market size  
Domestic market size  
Domestic market size index 
Foreign market size index 
Business sophistication  
Local supplier quantity 
Local supplier quality 
State of cluster development 
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Quality of management schools 
Internet access in schools 
On-the-job training  
Local availability of specialized 
research and training services 
Extent of staff training 
Labour market efficiency  
Cooperation in labour-employer 
relations 
Flexibility of wage determination 
Hiring and firing practices 
Redundancy costs 
Extent and effect of taxation 
Pay and productivity 
Reliance on professional management 
Brain drain 
Female participation in labour force 

Mobile telephone subscriptions 
Fixed telephone lines  
Innovation  
Capacity for innovation 
Quality of scientific research institutions 
Company spending on R&D 
University-industry collaboration in R&D 
Government procurement of advanced 
technology products 
Availability of scientists and engineers 
Utility patents 
Intellectual 
Infrastructure  
Quality of overall infrastructure 
Mobile telephone subscriptions 
Fixed telephone lines 
Property protection  

Nature of competitive advantage 
Value chain breadth 
Control of international distribution 
Production process sophistication 
Extent of marketing 
Willingness to delegate authority 
Reliance on professional management 

 

Although the intellectual capital components are aggregated into a single integrated index, 
measures are reported for the 3 components separately because such details provide a sense of the 
specific areas in which a particular region needs to improve. Model of integrated indexes of the 
regional intellectual capital and its components are presented on fig. 3, 4, 5 by clusters.In the 
analysis of level of intellectual capital in Ukraine the highest scores achieved the Kharkivs'ka 
territory. 
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Fig. 3. Model of integrated indexes of the regional intellectual capital and its components by 
cluster with a capital medium level (1- human, 2- structural and 3- customer capital) 
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Fig. 4. Model of integrated indexes of the regional intellectual capital and its components by 
cluster with a capital low level (1- human, 2- structural and 3- customer capital) 
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Fig. 5. Model of integrated indexes of the regional intellectual capital and its components by 

cluster with a capital high level (1- human, 2- structural and 3- customer capital) 
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In a strongly competitive world only regions with the ability to attract and keep intellectual 
capital can win. The development of intellectual capital is crucial to attain high competitiveness. Its 
level and its performance is considered as crucial factors for economic growth. 
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Постановка проблеми. Вирішення завдань підвищення ефективності комбікормових 
підприємств нерозривно пов'язане на сучасному етапі з активізацією інтеграційних процесів 
в агропромисловому виробництві. Розвиток і поглиблення інтеграції має важливе значення 
для комбікормових підприємств, функціонування яких багато в чому залежить від наявності 
налагодженого механізму  міжгалузевої взаємодії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми підвищення ефективності 
агропромислової інтеграції та діяльності комбікормових підприємств розглядали такі 
вітчизняні і зарубіжні учені, як В. Андрійчук, Я. Білоусько, В. Бойко, П. Борщевський, В. 
Валентинов, П. Гайдуцький, О. Гудзинський, Р. Гумеров, Л. Дейнеко, В. Дубицький, Д. 
Ейджел, Дж. Еванс, П. Канінський, М. Корецький, О. Крисальний, Д. Крисанов, Г. Кулик, М. 
Ломач, І. Лукінов, П. Макаренко, М. Малік, В. Месель-Веселяк, А. Онищенко, Б. Пасхавер, І. 
Пухальський, П. Саблук, В. Слюсар, Ю. Сєдих, В. Точилін, Г. Шмелев та ін. Однак певні 
теоретичні та науково-практичні проблеми підвищення ефективності виробництва 
комбікормових підприємств розроблені недостатньо повно. Залишається не обґрунтованою 
економічна сутність інтеграції в нових умовах розвитку суспільного виробництва. Потребує 
подальшої розробки теоретична сутність ефективності комбікормових підприємств. 
Потребують удосконалення методичні підходи до оцінки ефективності виробництва на 
комбікормових підприємствах. В даний час залишаються не розробленими стратегії 
підвищення ефективності виробництва на комбікормових підприємствах в умовах розвитку 
інтеграційних процесів. 

Недостатньо дослідженими залишаються проблеми, пов’язані з методологією і 
практикою формування, регулювання інтегрованих підприємств в агропромисловому 
комплексі на обласному та районному рівнях. Відсутні також концептуальні і методичні 
підходи до вдосконалення механізму узгодження економічних інтересів учасників інтеграції 
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в АПК. 
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення поняття «агропромислова 

інтеграція» і розкриття практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 
зерновиробництва і продуктів його переробки за допомогою функціонування інтегрованих 
формувань. 

Виклад основного матеріалу. «Ефективність» — одна із найбільших широко 
застосовуваних в сучасній науці і практиці економічних категорій, досліджується протягом 
багатьох століть. У системі основних наукових теорій, що пов’язані із визначенням сутності 
цієї категорії, можна визначити теорію прибутку, яка розглядалася представниками 
практично всіх наукових шкіл [9, с. 11-14]. 

Особливим здобутком наукової думки щодо визначення сутності економічної 
категорії «ефективність» було формулювання наприкінці XIX століття «принципу 
ефективності», який інтегрував в собі положення принципу раціональності та концепції 
економічної поведінки людини. У сучасній редакції зміст цього принципу формулюється 
наступним чином: «Дій завжди з розрахунком на те, щоб за допомогою обмежених коштів 
(ресурсів) забезпечити оптимальний результат при досягненні поставлених цілей» [7, с. 30]. 

Саме «принцип ефективності» був закладений у виділення у 1898 році в самостійний 
напрям наукової дисципліни «економіка підприємства», засновником якої вважається 
німецький економіст Євгеній Шмаленбах. Як свідчать сучасні науковці, "застосування 
принципу ефективності як принципу ідентифікації науки економіки підприємства обумовлює 
те, що ця наука займається питаннями ефективності функціонування підприємства» [7, с. 32]. 
З появою цієї наукової дисципліни економічна категорія «ефективність» отримала подальше 
наукове поглиблення і практичне поширення застосування на рівні підприємств всіх видів 
економічної діяльності. 

Значна кількість науковців в процесі розгляду категорії «ефективність» ототожнює її з 
категорією «результативність». Так Виварець А.Д. визначає: «Для кількісної оцінки рівня 
ефективності необхідно співставити фактично отриманий ефект із його очікуваним чи 
запланованим розміром, що визначається внаслідок досягнення поставленої мети». 
Аналогічно в роботі Мазура І.І., Шапіро В.Д. та Ольдерогге Н.Г. визначається: «Головною 
ознакою ефективності є ступінь досягнення цілей діяльності організації» [7, с. 177]. Підходи 
до визначення категорії «ефективність» тільки через результат діяльності, що відповідає 
поставленим цілям (без врахування витрат чи ресурсів, що були при цьому задіяні) можна 
знайти і в роботах інших науковців [2, с. 12-13; 11, с. 69]. 

Характеризуючи цей підхід до визначення сутності категорії «ефективність», слід 
зазначити, що результат діяльності є лише одним складовим елементом її визначення; без 
характеристики витрат (ресурсів), що були спрямовані на досягнення цих результатів, ця 
категорія визначена бути не може. На це звертає увагу відомий дослідник методології 
економічної науки М. Блауг, який зазначає: «Невірогідна плутанина виникла внаслідок 
претензій економістів «науково» висловлюватися по питаннях «ефективності», не 
пов’язуючи себе будь-якими цінністними (витратними) обгрунтуваннями» [3, с. 219]. Оцінка 
будь-якої діяльності лише за показниками досягнених її результатів (співставлених із 
нормативними, плановими або цільовими їх показниками) характеризує «результативність» 
цієї діяльності, а не її «ефективність». 

Ефективність діяльності підприємств переробної галузі АПК залежить від багатьох 
факторів. Важливим з них є методи організації виробництва і збуту продукції, конкретні 
умови ринку,стратегія самого підприємства тощо. 

Виробництво більшості видів продовольчої продукції вимагає участі підприємств, які 
належать до різних сфер агропромислового комплексу, який за своєю природою є 
інтегрованим утворенням, тому в процесах, пов’язаних із виробництвом та обігом 
продовольчої продукції, дуже важливе значення має врахування інтересів усіх основних сфер 
АПК.  

У випадку ігнорування цього аспекту виникає загроза продовольчої безпеки країни. 
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Зловживання в останні роки покупцями продукції і постачальниками техніки та матеріалів 
своїм монопольним становищем на ринку продовольства по відношенню до виробників 
сільськогосподарської продукції, встановлення ними дискримінаційних цін та умов купівлі-
продажу товарів призвели до різкого скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, погіршення фінансового стану сільськогосподарських виробників. Це, в свою 
чергу, негативним чином відбилося на постачальниках, які втратили через це значні ринки 
збуту, та покупцях, зокрема на переробних підприємствах, які, не отримуючи в достатній 
кількості сировину, змушені працювати, недовантажуючи свої виробничі потужності, і 
втрачати потенційні ринки збуту.  

При розробці теоретичних питань, особливо понять «інтеграція» та «агропромислова 
інтеграція» погляди вчених-економістів мають розбіжності. Оскільки інтеграцію в 
економічній науці розглядають з різних позицій, що дає змогу зробити акцент на різних 
аспектах цього поняття. Термін «інтеграція» трактується в досить широкому значенні і 
походить від латинського слова integratio – обґрунтування, від integer – цілий, і означає 
поєднання окремих частин в єдине ціле [10]. Економічний енциклопедичний словник 
визначає інтеграцію як поступове зближення та об’єднання економічних суб’єктів у процесі 
їх взаємодії (взаємовпливу, взаємопроникнення. взаємозбагачення) [4, с. 284]. 

У вітчизняній економічній літературі давно широко використовується поняття 
агропромисловий комплекс (АПК),до складу якого, як правило, включають п’ять сфер: 
виробництво засобів виробництва для сільського господарства (І сфера), власне сільське 
господарство (ІІ сфера) підприємства переробної і харчової промисловості (ІІ сфера), 
торгівля сільськогосподарською продукцією і продовольством (ІV сфера) і виробнича 
інфраструктура (V сфера). Проте нині процеси капіталізації та інтеграції в 
агропродовольчому ланцюгу охоплюють в абсолютній більшості не всі сфери 
агропромислового комплексу, а лише ті, що безпосередньо пов’язані з виробництвом, 
переробкою і збутом сільськогосподарської продукції. Саме це пояснення, на думку В.Г. 
Андрійчука [1], спонукає використовувати поняття агропродовольчий комплекс – АПрК у 
складі лише сільського господарства, переробної та харчової промисловості й торгівлі. Таке 
виокремлення АПрК є важливим з позиції окреслення інших об’єднань, наприклад у галузі 
виробництва і переробки зерна. На моє переконання, АПрК у галузі виробництва зерна і 
продуктів його переробки відображатиме розвиток виробничих і економічних зв’язків між 
галузями та підприємствами  в залежності від попиту і пропозиції, рентабельності і 
прибутку, підвищуватиме ефективність зерно продуктового комплексу. Наприклад, однією з 
таких організаційних форм може бути асоціація, в якій в першу чергу має місце поєднання 
різних виробників єдиного технологічного ланцюга з частковою або повною втратою ними 
економічної самостійності. Завершальною стадією такого ланцюга є одержання та реалізація 
продуктів переробки зерна, якою б займалася інша частина цієї асоціації, в основу діяльності 
якої покладено функцію збуту. 

Останнім часом набув поширення такий вид господарювання – як холдинг. 
Холдинговими компаніями називають організації, що володіють контрольними пакетами 
акцій з метою здійснення по відношенню до них функцій контролю та управління. За 
неофіційними даними кількість агрохолдингів в Україні за останні роки становить близько 
35 [8].  

На території Полтавської області також має місце розміщення один із найбільших 
дистриб’юторів високоякісного насіння, засобів захисту рослин, мінеральних добрив і 
сільськогосподарської техніки та запчастин ПАТ «Компанія «РАЙЗ», співпрацює з відомими 
виробниками світового рівня засобів захисту рослин (Bayer, BASF, DuPont, Syngenta, 
Monsanto, Dow Agrosciences та ін.), насіння (Monsanto, Pioneer, Lembke, Syngenta, українські 
селекційні інститути та ін.), мінеральних та спеціальних добрив (Holland Farmіng, Biolchim, 
українські та іноземні виробники міндобрив). Щодо дистрибуції техніки, компанія «РАЙЗ» 
має ексклюзивні та довгострокові контракти зі світовими виробниками сільгосптехніки, 
такими як John Deere. 
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Розгалужена дистрибуційна мережа компанії «РАЙЗ» нараховує 25 агродилерських 
центрів по всій Україні, що дозволяє надавати комплексну підтримку та консалтингові 
послуги кінцевому споживачу у всеукраїнському масштабі. 

Керівництво компанії, а також торговий персонал, агрономи та сервісні інженери є 
постійними учасниками міжнародних конференцій, навчальних семінарів та зустрічей з 
представниками компаній-виробників та кращих фермерських господарств Північної та 
Південної Америки, Західної Європи. 

ТОВ «Кернел-Трейд», створено в 2001 р. під назвою ТОВ «Юнігрейн» займається 
закупівлею зернових і олійних культур, переробка, експорт. Земельні угіддя налічують 56,4 
тис. га. В структуру входять: Полтавський олійно-екстракційний завод, 23 елеватор 
(загальний об’єм зберігання – 1,7 млн. тонн), три автотранспортні підприємства. Частка на 
ринку олії – 25,8%, а частка на ринку переробки насіння соняшнику – 15% від урожаю 
України.   

На перспективу пропоную створення інтегральних моделей з виробництва кормо 
сумішей та переробки зерна на базі вже існуючих організаційно-правових форм 
господарювання на селі та переробних підприємств. Такий напрям вертикальної кооперації 
усуває суперечливий характер взаємовідносин сільськогосподарських підприємств з 
переробними підприємствами (рис. 1). 

Основні форми виробничо-економічного 
самоуправління: 

 - збори акціонерів 
 - рада директорів 
 - генеральний директор 

Фінансово-економічне 
управління 

Магазини з реалізації 
кормосумішей 

Маркетингова служба 
 - фінансово-розрахунковий 
центр; 
 - бухгалтерський відділ; Транспортна служба 
 - планово-економічний відділ 

Ремонтно-технічне обслуговування 

Цех з виробництва 
комбікормів 

Сільськогосподарські 
підприємства 

Господарства 
населення 

 
Рис. 1. Пропонована модель інтеграційного формування з виробництва кормо сумішей 

та переробки зерна 
Джерело: запропоновано автором на основі [6]  
 

Роблячи загальний висновок щодо діяльності агрохолдингів в Україні можна 
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стверджувати, що їх роль в розвитку переробної галузі є значною і буде підвищуватися в 
перспективі. Буде продовжуватися процес процес концентрації сільськогосподарської землі 
агрохолдингами через її оренду та банкрутство неефективних аграрних підприємств. Державі 
потрібно сприймати агрохолдинги як об’єктивну реальність і заходами державної політики 
спрямовувати їх діяльність в русло державної аграрної стратегії, зокрема і щодо розвитку 
сільських територій. 

Дослідження діяльності агрохолдингів, як форми організації агропромислового 
виробництва, засвідчує, що основним шляхом їх створення є інвестування капіталу, 
вітчизняного чи іноземного походження, спочатку в переробну промисловість, що 
забезпечує значно швидший його обіг і окупність. Зокрема, це стосується оліє жирової, 
м’ясо-молочної промисловості. Наступним етапом капіталовкладень є сфера збуту продукції 
через розбудову логістики і власної торгівельної мережі. З накопиченням необхідних 
фінансових ресурсів уже на третій стадії створювалося власне сільськогосподарське 
виробництво через оренду земельних і частково майнових паїв й закупівлю необхідних 
ресурсів, насамперед сучасної техніки. 

Висновки. Узагальнюючи погляди сучасних вчених-економістів, зроблено висновок, 
що аграрно-промислова інтеграція – явище складне, багатогранне і повинно вивчатись на 
системній основі. Таким чином, інтеграція справді є ваговим засобом підвищення 
ефективності господарювання агарних підприємств. ЇЇ особливість полягає у створенні так 
званого синергічного ефекту, який дозволяє збільшувати кількісні та якісні показники 
діяльності усіх учасників процесу. Зважаючи на це, нам видається доцільним спрямувати 
значні зусилля державної агарної політики на інтеграційні процеси в середині АПК. Проте, 
зважаючи на досвід реформ, напрямки аграрної інтеграційної політики повинні носити 
добровільний характер, без вживання жорстких адміністративних важелів з боку держави. 
Основними завданнями інтеграційної політики, на даному етапі повинні стати: 
обґрунтування економічної доцільності інтеграції, створення належних умов оподаткування 
для сприяння об’єднавчим процесам. 
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ГЛАВА 1.9. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ГАЛУЗЕЙ У ВИМІРІ РЕГІОНУ 
 

Лелюк С.В. 
аспірантка 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
 
Трансформаційні процеси в економіці України зумовлюють диспропорції у розвитку і 

функціонуванні суб'єктів на різних рівнях фінансових відносин загалом, та на щаблі  сфер 
економіки зокрема. Це актуалізує дослідження явища фінансової безпеки галузей народного 
господарства, що є багатовимірною характеристикою економічної безпеки [1], характеризує 
здатність певного суб’єкта протистояти потенційним загрозам його фінансовій системі [2] та 
є основою для гарантування фінансової безпеки  країни [5]. Проте створення підґрунтя для 
прийняття якісних управлінських рішень щодо забезпечення фінансової безпеки, з 
урахуванням повних і достовірних даних про вплив різного роду чинників,  потребує пошуку 
нових підходів та інструментів до ідентифікації її стану. Шляхом вирішення поставленої 
проблеми може стати впровадження моніторингу фінансової безпеки на рівні галузей 
економіки, що є організованим системним спостереження за ходом і характером якісних змін 
об’єкту дослідження, пов'язаних з його переходом з одного стану в інший [3]. 

Питання вивчення стану фінансової безпеки на різних рівнях ієрархії управління 
економікою (держави, регіону та  підприємства) підіймалися  Ареф’євою О.В., Барановським 
О.І., Бланком І.О., Барським Ю.М., Західною О.Р., Єрмошенком М.М., Журавльовою І.В., 
Кімом Ю.Г., Кубах Т.Г., Кузенко Т.Б., Медвідь М.М., Горячевою К.С., Петренко Ю.М., 
Погосовою М.Ю., Сухоруковим А.І. тощо. Проблема дослідження  фінансової безпеки на 
рівні галузей розглядалася лише у розрізі підприємств, що мають однакову приналежність до 
тієї чи іншої сфери народного господарства. Так фінансова безпека підприємств 
агропромислового комплексу оцінювалась Ганущак Т.В., Гривківською О.В., Давиденко 
М.В., Лучик М.В., Марченко О.М., Мікуліною М.О.,  Приказюком О.В., Тимошенком О.О., 
галузей промисловості– Арефєвим В.О., Погосовою М.Ю., Полтініною О.П., Пономаренко 
О.Е., Фоменко А.В., Храпкіною В.В., транспорту – Зайцевою І.Ю., Мілай О.І, сектору 
фінансових послуг – Гладчук О.М., Папкою О.С., будівництва – Блажевичем О.Г., Новаком 
А.М., Марченко О.В.,  торгівлі – Антоновою О.В., Ящук В.І. та ін.. Виокремлення категорії 
фінансової безпеки галузі проводилося Коваль Л.П., Ткаленко С.І. тощо. Проте реалізація 
моніторингу фінансової безпеки секторів економіки загалом у вимірі регіону дотепер не була 
здійснена. Саме це актуалізує пошук шляхів оцінювання фінансової безпеки галузей 
економіки, одним із яких може бути методичний підхід до визначення інтегрального 
показника на основі розрахунку площ чотирикутників.  

Досягнення означеної мети можливе через реалізацію  наступних завдань: 
ідентифікація об’єктів моніторингу фінансової безпеки; визначення складових фінансової 
безпеки; обґрунтування, вибір та формування системи часткових показників; побудова 
узагальнюючого показника для складових фінансової безпеки галузей; розрахунок 
інтегрального показника фінансової безпеки за об’єктами моніторингу методом площі 
чотирикутника. 

На сьогодні безпека галузей економіки розглядається науковцями лише з точки зору 
забезпечення економічної безпеки загалом, без виокремлення її фінансової складової. Деякі 
науковці представляють оцінку фінансової безпеки суб'єктів підприємництва конкретної 
сфери національного господарства, але розрахунки проводяться тільки за показниками 
фінансового стану суб’єктивно-сформованої вибірки підприємств. Таким чином не 
враховується загальне становище сектору економіки та процесів, що в ньому відбуваються.  

Дослідження стану фінансової безпеки галузей, на нашу думку, доцільно проводити 
зважаючи на розрізнений розвиток адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких 
функціонують суб'єкти господарювання. Тому в якості об’єкту моніторингу обрано стан 
фінансової безпеки сфер народного господарства Харківської області, яка у 2012 р. посідає 
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четверте місце за часткою валового регіонального продукту по Україні [4]. Серед провідних 
секторів економіки означеного регіону, на які припадає найбільша частка у структурі 
випуску та доданої вартості, знаходяться галузі промисловості [6]. Це дозволяє акцентувати 
увагу саме на даних сферах народного господарства і зумовлює їх вибір в якості об’єктів 
моніторингу фінансової безпеки. 

Ґрунтуючись на особливостях структури фінансової системи для дослідження 
індикаторів фінансової безпеки на рівні галузей та враховуючи точки зору науковців 
стосовно цього питання, виокремлено складові за наступними напрямами: сектором 
національних рахунків, сектором підприємництва, сектором відкритості фінансової системи 
галузі та сектором соціальної політики. 

Вирішення проблеми формування системи показників є одним із найважливіших і 
першочергових напрямів досліджень інструментів управління фінансовою безпекою. 
Сукупність індикаторів фінансової безпеки та їх значень має бути основою проведення 
аналізу становища галузей промисловості з метою виявлення та оцінки поточних і 
потенційних загроз, реалізації сукупності необхідних програмно-цільових заходів зі 
зменшення дії загрозливих чинників їх фінансової безпеки. Групи показників, на підґрунті 
яких буде проводитись своєчасне визначення загроз фінансовій безпеці секторів народного 
господарства у промисловості за різними напрямами і прогнозування їх наслідків, наведено в 
табл. 1. Часткові індикатори фінансової безпеки були об’єднані у групи відповідно до сфер, 
які вони характеризують. Застосування представленого методичного підходу дозволяє 
побудувати класи однорідних статистичних величин з точки зору характеристики стану і 
динаміки фінансової безпеки галузей промисловості Харківської області. Таким чином, 
фінансова безпека галузей промисловості визначатиметься на основі показників її сектору 
національних рахунків, сектору підприємництва, відкритості фінансової системи галузі та 
сектору соціальної політики. 

Таблиця 1  
Узагальнений перелік показників за секторами фінансової безпеки галузей 

промисловості 
Напрям Індикатор 
Сектор 

національних 
рахунків 

ВРП у розрахунку на загальну кількість найманих працівників галузі, грн. / особу 

Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств галузі, %  
Відношення сальдо фінансових результатів підприємств галузі до ВРП, %  
Рентабельність операційної діяльності підприємств галузі, %  

Сектор 
підприємництва 

Темпи приросту, зниження обсягів реалізованої промислової продукції галузі, % до 
попереднього року 
Індекс капітальних інвестицій у галузь промисловості, % до попереднього року 
Обсяг капітальних інвестицій на одного найнятого працівника, тис. грн.  
Обсяг капітальних інвестицій до ВРП, % 
Прямі іноземні інвестиції на одну особу найнятого населення, тис. дол. США 
Темпи зростання, зниження прямих іноземних інвестицій, у % до попереднього 
року 

Сектор відкритості 
фінансової системи 

галузі 

Прямі іноземні інвестиції в промисловість до ВРП, % 
Сектор соціальної 

політики 
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн. 

 

Реалізацію методичного підходу проведено на основі обробки офіційних джерел 
статистичної інформації [4, 6] щодо стану галузей промисловості Харківської області. 
Обчислення інтегрального рівня фінансової безпеки за кожним з визначених секторів 
виконано на підставі проведення таксономічного аналізу. Результати побудови 
чотирикутників фінансової безпеки для напрямів діяльності в промисловості Харківської 
області, утворюючими векторами яких виступають розраховані узагальнюючі часткові 
показники, зображено на рис. 1.  
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Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 

 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
 

 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 

 
Виготовлення виробів з деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 
 

 

1. Інтегральний показник фінансової безпеки за 
сектором національних рахунків 

2. Інтегральний показник фінансової безпеки за 
сектором підприємництва 

 

3. Інтегральний показник фінансової безпеки сектору 
відкритості фінансової системи галузі 

4. Інтегральний показник безпеки сектору соціальної 
політики 

 

Рис. 1. Чотирикутники фінансової безпеки на рівні галузей промисловості Харківської 
області 

 

 
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

 
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 
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кондиційованого повітря 
 

 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

 

1. Інтегральний показник фінансової безпеки за 
сектором національних рахунків 

2. Інтегральний показник фінансової безпеки за 
сектором підприємництва 

 

3. Інтегральний показник фінансової безпеки сектору 
відкритості фінансової системи галузі 

4. Інтегральний показник безпеки сектору соціальної 
політики 

Рис. 1. Чотирикутники фінансової безпеки на рівні галузей промисловості Харківської 
області (закінчення) 

 

Дослідження різноплановості утворених геометричних фігур, сформованих за 
узагальненими значеннями часткових складових фінансової безпеки галузей протягом 
досліджуваного періоду, не може обмежуватись проведенням візуального аналізу. В даному 
випадку доцільним є визначення фінансової безпеки секторів народного господарства на 
підґрунті обчислення їх інтегрального показника (ІПФБГ), який розраховується як площа 
чотирикутника фінансової безпеки галузей промисловості на останньому кроці реалізації 
зазначеного методичного підходу. 

Площа неправильного чотирикутника (Sч), сформованого векторами, довжина яких 
відповідає значенням рівнів узагальнюючих показників за напрямами фінансової безпеки, 
визначається половиною добутку синусу кута 90о, утвореного діагоналями, та сумою 
добутків променів, відкладених на осях, що утворюють кути (1): 

  1443322190sin
2

1
aaaaaaaaSІПФБГ ч   (1) 

де, а1 – значення інтегрального показника сектору національних рахунків фінансової 
безпеки на рівні галузі, а2 – значення інтегрального показника фінансової безпеки сектору 
підприємництва, а3 – значення інтегрального показника сектору відкритості фінансової 
системи галузі складової фінансової безпеки на рівні галузі, а4 – значення інтегрального 
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показника сектору соціальної політики складової фінансової безпеки на рівні галузі (табл. 2, 
рис. 2). 

Проведені розрахунки показали, що найвищий рівень інтегрального показника 
фінансової безпеки простежується для галузі машинобудування, а найнижчий – для 
текстильної промисловості. 

Таблиця 2 
Результати розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки галузей 

Харківської області за принципом графічного методу «площ чотирикутників» у 2012 р. 

Галузь промисловості 
Інтегральний показника фінансової 
безпеки галузей промисловості 

Харківської області 

1. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 0,29 

2. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  0,51 

3. Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 

0,09 

4. Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 0,19 

5. Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 0,27 

6. Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

0,27 

7. Металургійне виробництво та виробництво готових металевих 
виробів 

0,16 

8. Машинобудування  0,68 

9. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 0,39 

10. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,17 

 

 
1 – Інтегральний показник фінансової безпеки за сектором національних рахунків 
2 – Інтегральний показник фінансової безпеки за сектором підприємництва  
3 – Інтегральний показник фінансової безпеки сектору відкритості фінансової системи галузі 
4 – Інтегральний показник безпеки сектору соціальної політики 
Sч – Інтегральний показник фінансової безпеки галузі (ІПФБГ) 

Рис. 2. Узагальнюючі показники фінансової безпеки та її складових секторів для 
галузей промисловості Харківської області у 2012 р. 
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Аналіз узагальнюючих показників фінансової безпеки за її секторами показав, що 
найбільше значення за напрямом соціальної політики характерне для галузі добувної 
промисловості та розроблення кар’єрів, найменше – для текстильного виробництва, 
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших. Для останньої галузі переробної 
промисловості найменший рівень фінансової безпеки також спостерігається за сектором 
національних рахунків, де максимального показника досягає машинобудування. Найбільші 
значення інтегральних показників фінансової безпеки за секторами підприємництва та 
відкритості фінансової системи галузі має галузь виробництва харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів. Найнижчий рівень поміж усіх узагальнюючих індикаторів безпеки 
простежується для галузі водопостачання, каналізації і поводження з відходами за сектором 
підприємництва. Найменше значення для показника сектору відкритості фінансової системи 
галузі притаманне добувній промисловості і розробленню кар'єрів.   

Отже використання методичного підходу до визначення фінансової безпеки галузей у 
вимірі регіону на основі розрахунку площ чотирикутників дозволило провести обчислення 
інтегрального рівня означеного показника з урахуванням його секторів для всіх сфер 
промисловості Харківської області. Тому подальші дослідження мають бути спрямовані на 
виявлення факторів, які впливають на коливання значень фінансової безпеки галузей 
промисловості за виявленими складовими та інтегральним показником. 
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ГЛАВА 1.10. ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Мартиненко В.О. 
кандидат наук з державного управління, доцент 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» 
 

На сьогодні розвиток України та її регіонів здійснюється під впливом геополітичних 
та внутрішніх викликів зростання відкритості економіки, що вимагає змін у підходах до 
розвитку регіонів України та створенні оптимальних умов для їх розвитку. У свою чергу, це 
обумовлює необхідність виявлення факторів, які можуть стримати негативні тенденції, що 
виникли у зв’язку з економічними трансформаціями в державі, та забезпечити підвищення 
конкурентоспроможності регіонів України на засадах їх саморозвитку та самоорганізації. 
Одним із таких факторів є інституційне забезпечення регіонального розвитку, оскільки 
інститути в цілому – одне з найслабших місць конкурентоспроможності регіонів та України. 
Тому, питання пов’язані з реформуванням інституційного середовища є своєчасними і 
актуальними.  

Дана проблема активно обговорюється і висвітлюється в літературі, зокрема, в 
роботах як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Серед вітчизняних авторів, що займаються 
проблемою конкурентоспроможності українських регіонів можна виділити В.Н. Василенко, 
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Ю.Г. Козака, Б.В. Буркинського, М.І. Долішнього, Б.Є. Кваснюка, З.С Варналія, 
С.В. Мочерного, та ін., а зарубіжних авторів, що досліджують проблему 
конкурентоспроможності в цілому – М. Портера, Р.А. Фатхутдинова, А.А. Томпсона. Разом з 
тим багато теоретичних і прикладних питань з формування інституційного середовища 
регіонів, через їх багатогранність і складність, залишаються маловивченими й 
невирішеними, тому потребують подальшого дослідження.  

Сьогодні, нажаль, незважаючи на наявне законодавство та розуміння проблем 
регіонального розвитку, не вдається зменшити регіональні диспропорції, удосконалити 
системи управління, провести децентралізацію та деконцентрацію владних повноважень, 
посилити спроможність органів місцевого самоврядування щодо планування та реалізації 
власних стратегій розвитку. Причиною цього є недосконалість системи врядування та 
відсутність відчутного прогресу у проведенні реформи адміністративно-територіального 
устрою, реформи державної служби в напрямі її професіоналізації, фіскальної 
децентралізації тощо. Крім того, до чинників, які гальмують як соціально-економічний 
розвиток регіонів загалом, так і їх інституціональне середовище слід віднести: наявність 
регіональної асиметрії у системі міжбюджетних відносин; залежність національної 
економіки від кон’юнктурних коливань на зовнішніх ринках і  надмірна залежність 
економічної стабільності регіонів від експортної динаміки та критичного імпорту 
стратегічних ресурсів; недосконалість стратегічного менеджменту та програмування 
соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому рівнях. 

До того ж ці чинники перехресно зв’язані між собою, що зрештою приводить до 
дезінтеграції інституційного середовища країни, нівелюють і силу механізмів його 
регулювання. Все це спонукає шукати нові механізми формування обґрунтованого та 
справедливого інституційного середовища. 

Основою формування такого середовища в будь-якому регіоні виступають 
конкурентні переваги. За твердженням російського вченого Р.А. Фатхутдінова, конкурентна 
перевага – це певна ексклюзивна цінність, якою володіє суб’єкт та яка надає йому переваги 
перед конкурентами. Ступінь реалізації конкурентних переваг визначає конкурентний статус 
учасників глобальних конкурентних відносин. 

На думку М. Портера, створення та підвищення конкурентних переваг – це високо 
локалізований процес, оскільки відмінності національних економічних структур, систем 
цінностей, культур, інституцій та особливості історичного розвитку у значній мірі впливають 
на конкурентні позиції суб’єктів господарювання [6].  

Безумовно, кожний регіон має свої особливості та свої конкурентні переваги, що 
виділяють його з-поміж інших регіонів, але для їх реалізації необхідна цілеспрямована 
діяльність не тільки суб’єктів господарювання, а й регіональних органів влади, органів 
місцевого самоврядування, центральних органів влади. 

Серед умов, які можуть забезпечити формування конкурентних переваг 
інституційного середовища і тим самим підвищення конкурентоспроможності регіонів 
України на засадах їх саморозвитку та самоорганізації  можна виділити такі, як [5, с. 27]: 

- позитивно впливаючи: ріст виробництва, надходження інвестицій, якість управління 
економічною, соціальною, екологічною сферою регіону, внутрішній і зовнішній попит на 
його продукцію, зовнішній попит на продукцію; 

- негативно впливаючи: недобросовісна конкуренція, негативний імідж регіону, 
криміналізація регіонального господарювання. 

Враховуючи це, до інституціональних факторів, що впливають на розвиток 
конкурентних переваг регіональних економічних систем, Т. Ігнатова відносить наступні: 
розроблену інноваційну стратегію (або програму соціально-економічного розвитку регіону, 
міста зі SWOT-аналізом, сценаріями розвитку, в тому числі інноваційними, програмними 
заходами і механізмом реалізації);  розвинену інфраструктуру ринку (з банками, страховими 
організаціями, бізнес-інкубаторами, технопарками та ін.);  розвиток інновацій та 
підприємництва; вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що сприяє 
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інноваційному розвитку регіону та стійкому формуванню, розвитку та реалізації його 
конкурентних переваг [4].  

До того ж, слід відзначити, що формування цих фактори відбувається на фоні різних 
пороків бюрократії, в тому числі корупції, а також сильно розвиненій криміналізації 
соціально-економічних процесів, які нівелюють їх ефективність. 

Таким чином, сучасне управління конкурентоспроможністю регіону має бути 
спрямоване на створення і використання регіональних конкурентних переваг, взаємовигідні 
взаємовідносини з вітчизняними і зарубіжними економічними суб’єктами, органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємництва [1]. 

Основою створення конкурентних переваг інституційного середовища регіону 
виступають: 

- суб’єкти управління процесом забезпечення конкурентоспроможності регіону, на які 
покладено завдання вдосконалення нормативно-методичного забезпечення 
конкурентоспроможності регіону, стратегічного планування і проектування регіональної та 
міжрегіональної конкурентоспроможності, реалізації ефективної і повноцінної державної 
регіональної політики, включаючи децентралізацію влади і фінансових ресурсів; 

- суб’єкти господарської та підприємницької діяльності, функціонування яких 
залежить від ефективного використання сировинних, трудових та фінансових ресурсів, 
повноцінної інфраструктури, належної техніко-технологічної бази, здорового конкурентного 
середовища, наявності економічного потенціалу та передумов розвитку; 

- населення регіону, до основних характеристик конкурентоспроможності якого варто 
віднести розвиток людського капіталу, підвищення рівня якості життя, покращення системи 
соціальних послуг, капіталізацію життя і праці;  

- співробітництво з іншими країнами та регіонами на основі розвитку інтеграційних 
форм діяльності [7, c.23].  

Крім цього, інституційне середовище визначається правовою й адміністративною 
інфраструктурою, у межах якої приватні підприємці, компанії і уряд взаємодіють з метою 
створення добробуту нації. Значущість сприятливого та справедливого інституційного 
середовища стала більш очевидною під час недавньої фінансово-економічної кризи. 
Інституції є вкрай важливими для підтримки й посилення нестабільного економічного 
зростання.  

Суттєво впливає на конкурентоспроможність і економічне зростання регіонів якість 
інституційного середовища. Вона позначається на інвестиційних рішеннях та організації 
виробництва, а також впливає на те, у який спосіб суспільство розподіляє вигоди й витрати 
щодо реалізації програм і стратегій розвитку.  

Важливу роль при формуванні інституційного середовища відіграє ставлення уряду 
до ринків та свобод, а також ефективність його діяльності. Занадто великий апарат і 
бюрократія, надмірне держрегулювання, корупція, нечесність при складанні й виконанні 
держзамовлень, недостатність прозорості й надійності, нездатність надавати бізнесу 
необхідні послуги, політична залежність судової системи призводять до значних 
економічних витрат і уповільнюють процес розвитку. 

Події, пов’язані з останньою глобальною економічною кризою, а також з численними 
корпоративними скандалами, показали, що окрім державних інститутів, важливим 
елементом процесу створення добробуту в державі є також приватні інститути. Економічне 
зростання базується на діяльності бізнесу, який сповідує принципи чесного управління, де 
керівництво дотримується суворих етичних норм у відносинах із державою, іншими 
компаніями та громадськістю у цілому. Прозорість приватного сектору — це обов’язкова 
характеристика бізнесу. Її можна реалізувати шляхом дотримання відповідних стандартів, а 
також використовуючи практики аудиту й бухгалтерського обліку, які забезпечують 
своєчасний доступ до інформації та дають змогу не лише попередити шахрайство і 
неефективне управління, а й зберегти довіру інвесторів та споживачів. 

Спираючись на статистичні матеріали, теоретичні дослідження та керуючись 
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аналітичними висновками Всесвітнього економічного форуму, викладеному у Звіті про 
конкурентоспроможність регіонів України 2013, розглянемо особливості розвитку інституцій 
у регіонах України. 

Протягом останнього десятиліття рівень розвитку інституцій у регіонах України 
традиційно є стримуючим фактором для зростання конкурентоспроможності. Середня оцінка 
регіонів України за складовою інституції (3,83 бала), нижча, ніж середня оцінка у світі (3,98 
бала). При цьому вона вища, ніж оцінка інституцій у країнах Центральної та Східної Європи 
(ЦСЄ; 3,75 бала) та СНД (3,59 бала). Інституції традиційно є проблемою для лідерів 
рейтингу. Оцінка Києва, який третій рік поспіль посідає останнє місце за цією складовою, 
відповідає 104-му місцю в глобальному рейтингу 148 країн (рівень Кот-д’Івуару). Кращу 
оцінку за інституціями цього року отримала Хмельницька область. Вона відповідає оцінці 
Грузії і 68-му місцю у глобальному рейтингу, що також не є конкурентною перевагою [3, 
с.30]. 

Разом з тим, за окремими показниками складової інституції всі регіони отримали гарні 
оцінки у світовому порівнянні. Так, оцінка прозорості роботи державних органів 
Хмельницької області (максимум серед регіонів) відповідає рівню Канади та Японії (15-е 
місце у глобальному рейтингу). Так само, за оцінками керівників бізнесу, у країні одні з 
найнижчих витрат бізнесу через загрозу тероризму у світовому порівнянні. За цим 
показником оцінка Кіровоградської області відповідає 6-му місцю у світі, на рівні Ісландії. 
Концентрація великого та високоефективного бізнесу позитивно вплинула на рівень 
розвитку приватних інституцій у Донецькій області: за ефективністю корпоративного 
управління оцінка регіону вища, ніж у Швейцарії, Канади та США та відповідає 11-му місцю 
в рейтингу 148 країн світу. Також можна виділити і загальні для регіонів проблеми. Це, в 
першу чергу, рівень захисту міноритарних акціонерів, за яким оцінка лідера серед регіонів 
(Хмельницька область) відповідає 96-му місцю у світі, а оцінка аутсайдера (Черкаська 
область) — 143-му з 148 країн на рівні Мавританії та Бурунді [3, с.30]. 

Здебільшого така тенденція в розвитку пов’язана саме з тим, що інститути, як фактор 
формування конкурентоспроможності країни, продовжують залишатися найбільш слабким 
місцем української економіки. Згідно з даними Звіту про глобальну конкурентоспроможність 
за 2013–2014 рік, за інституційною складовою Україна продовжує перебувати в кінці списку, 
зайнявши лише 137 місце з 148 країн - на п’ять позицій гірше в порівнянні з минулим роком. 
Такий результат є одним з найгірших не лише порівняно з країнами ЄС та іншими 
розвиненими економіками, але і в порівнянні з найближчими сусідами. За рівнем розвитку 
інститутів Україна поступається усім країнам СНД. 

Така ситуація пов’язана з тим, що в українському суспільстві продовжують діяти такі 
явища, як: бюрократизм та паперова тяганина, надмірне регулювання, корупція, нечесність 
при складанні держзамовлень, невизначеність у питаннях захисту прав власності, відсутність 
прозорості та довіри, нездатність надавати відповідні послуги для бізнес-сектору та 
політична залежність судової системи, які мають негативний вплив на інституційне 
середовище та економічний розвиток підприємств України і уповільнюють процес розвитку 
країни в цілому. 

Ступінь впливу інститутів на конкурентоспроможність регіонів значною мірою 
залежить від того, на якому етапі економічного розвитку перебуває країна. Тому, з 
переходом України в нові умови економічного розвитку пов’язані, як із зовнішнім впливом 
дій Російської Федерації стосовно Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та східних 
регіонів України, так і з внутрішніми чинниками, що породжені недосконалістю державної 
політики, багато проблем пов’язаних з інститутами, залишилися невирішеними. Це означає, 
що Україна не зможе в повній мірі скористатися перевагами країн, економіка яких 
знаходиться на етапі розвитку «факторної орієнтованості», і реалізувати свій потенціал з 
метою підвищення конкурентоспроможності, оскільки для вирішення «законсервованих» 
проблем потрібні додаткові ресурси і час. 

Ця проблема вимагає прийняття невідкладних заходів, оскільки, без її вирішення 
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подальше просування України по сходах конкурентоспроможності буде надзвичайно 
важким. Як показує досвід європейських країн, вирішення проблеми поганих інститутів це 
складне завдання, однак цілком реалістичне. Поліпшення інституційного середовища в 
цілому, і особливо державних інститутів, значною мірою залежить від наявності сильної 
політичної волі. Тому реалізація реформи інститутів можлива лише за сильної зацікавленості 
та взаємодії всіх сторін - уряду, громадянського суспільства, ЗМІ. При цьому слід пам’ятати, 
що вирішуючи проблеми інститутів, кінцевою метою є не поліпшення інститутів як таких, а 
ті позитивні економічні явища, які виникнуть внаслідок функціонування сильних і прозорих 
інститутів (підвищення довіри інвесторів до країни, поліпшення інвестиційного клімату, 
зростання конкурентоспроможності та валового доходу).  

З метою розв’язання вище викладених проблем Кабінету Міністрів України в серпні 
2014 року затвердив Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року. 
Стратегія спрямована на визначення завдань та інструментів для розв’язання соціальних 
проблем, підвищення рівня економічного потенціалу територій, продуктивності їх 
економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для 
загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища. 
Серед першочергових цілей Кабінет Міністрів визначив підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу. Цим 
передбачається створення оптимальних умов для розкриття регіонами власного потенціалу 
та ефективного використання конкурентних переваг регіональної економіки. 

Поміж головних інституційних чинників забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності регіонів можна виділити наступні: 

- підвищення рівня координації діяльності центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема чіткий розподіл повноважень, 
усунення дублювання під час прийняття управлінських рішень у сфері регіонального 
розвитку, налагодження ефективної співпраці всіх органів влади на регіональному та 
місцевому рівні; 

- створення на законодавчому рівні системи стратегічного, середньострокового та 
короткострокового прогнозування і планування економічного та соціального розвитку 

- максимальна концентрація коштів фінансової державної підтримки регіонального 
розвитку в рамках державного фонду регіонального розвитку; 

- завершення проведення адміністративної реформи, зменшення кількості контрольно-
наглядових функцій центральних органів виконавчої влади, передача місцевим органам 
виконавчої влади повноважень центральних органів виконавчої влади вищого рівня; 

- визначення на законодавчому рівні організаційно-правових засад функціонування 
благодійного ендавменту як складової частини фінансово-кредитного механізму 
забезпечення розв’язання соціально-економічних проблем регіонів; 

- визначення порядку функціонування агенцій регіонального розвитку, їх участі у 
формуванні та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку регіонів; 

- підтримка організацій громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на 
забезпечення місцевого та регіонального розвитку та сприяє залученню громадян до процесу 
міжрегіонального співробітництва та міжрегіонального обміну; 

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 
забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих 
повноважень; 

- визначення на законодавчому рівні механізму залучення органів місцевого 
самоврядування різних територіальних рівнів, громадських об’єднань, представників 
приватного сектору до процесу розроблення, виконання, проведення моніторингу та оцінки 
виконання програм регіонального та місцевого розвитку; 

- визначення на законодавчому рівні механізму стимулювання збільшення органами 
місцевого самоврядування фінансових ресурсів, отриманих у результаті здійснення ними 
заходів, спрямованих на економне використання бюджетних коштів чи розширення 
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економічної діяльності на відповідній території, та подальшого інвестування таких коштів у 
програми і заходи щодо стимулювання місцевого соціально-економічного розвитку; 

- розширення практики укладення угод щодо регіонального розвитку; 
- удосконалення процесу програмування подолання депресивності окремих територій 

з метою створення умов для їх інтеграції до центрів економічного зростання тощо. 
Виходячи з проведеного дослідження можна стверджувати, що в умовах економічної 

нестабільності інститути в цілому – одне з найслабших місць регіональної 
конкурентоспроможності в Україні. Формування обґрунтованого та справедливого 
інституційного середовища запорука підвищення рівня конкурентоспроможності всіх 
регіонів та їх економічного зростання. Реформуючи інститути, необхідно розробити 
механізм, який дозволяв би робити ці зміни стійкими у часі. 
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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 
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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].  

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 взаємодоповнюючими 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 
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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 
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, 
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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 
сукупного використання під впливом іноді різноспрямованих факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 

Ми вважаємо, 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, які представляють собою 
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 
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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:  

- 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  
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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, 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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Туризм как отрасль хозяйства является фундаментальной основой национальной 
экономики многих развитых стран мира и развивающихся государств. Согласно данным 
ВТО его вклад в мировую экономику оценивается в 10,9% мирового валового внутреннего 
продукта. Путешествия и туризм обеспечивают свыше 11% международных инвестиций и 
приносят в казну государств налоговых поступлений до 302 млрд. долл. США. По оценке 
Всемирного совета путешествий и туризма в 2012 году прямой вклад сферы туризма в ВВП 
Украины составил 28,8 млрд. грн. или 2,2% ВВП [1]. Сеть субъектов туристической 
деятельности Украины — юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в 2013 
году составляла 5692 единицы, что на 6,5% больше, чем в 2012 году. Структура сети по 
видам туристической деятельности представлена самой многочисленной категорией — 
турагентами — 75% от общего количества субъектов, наименьшая категория — субъекты, 
осуществляющие экскурсионную деятельность — 8,4%. Субъекты, которые осуществляли 
туристическую деятельность как туроператоры в регионах Украины, составляли 33,1% от 
общего количества юридических лиц, предоставляющих туристические услуги. В тоже 
время, доход от предоставления туристических услуг уменьшился по сравнению с 
предыдущим годом на 2,4% и составил 6496,7 млн.грн. Количество туристов - граждан 
Украины, обслуженных субъектами туристической деятельности, увеличилось в сравнении с 
2012 годом на 18%, количество иностранных туристов - уменьшилось на 14% и составило 
соответственно более 3,2 млн человек. Для подавляющего большинства туристов (86%) 
основной целью путешествия является организация досуга и отдыха [2]. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что туристические предприятия в 
регионах Украины в дальнейшем должны будут привлекать туристов за счет продуманной 
маркетинговой стратегии, конкурентных  цен, грамотного и разнообразного продуктового 
портфеля, и формировать свои инвестиционные приоритеты с учетом новых потребностей 
туристов. В этих условиях, проблемы конкурентоспособности  и брендинга туристических 
территорий привлекают все больше внимания специалистов, и все чаще становятся 
объектами научных исследований. Изучению проблем брендинга территорий, их 
туристической привлекательности посвятили свои работы: Анхольт С., Дэвис С., Данн М., 
Денни К., Кульман А., Левочкина Н. А., Никифорова Г.Ю., Панкрухин А.П., Телетов А. С., 
Шалыгина Н.П., Шарков Ф. и другие [3-6; 10-18]. В тоже время, в условиях динамичного 
развития туризма, интеграции туристического бизнеса Украины в международный 
туристический рынок, перспективным является исследование современных особенностей 
брендинга туристических регионов, определение моделей и направлений его развития.  

В 2002 году один из ведущих специалистов в области брендинга С. Анхольт (Simon 
Anholt), впервые в качестве термина употребил словосочетание «брендинг территорий» 
(place branding) и впоследствии стал основным разработчиком комплексного, 
диверсифицированного подхода к брендингу территорий [3]. По мнению Никифоровой Г.Ю., 
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бренд территории представляет  собой ее нематериальный маркетинговый актив, 
приносящий добавленную стоимость своим внутренним потребителям. Данным автором 
выделено три основные составляющие брендинга территории, связанные с целями ее 
развития - социальная, коммуникативная и экономическая. При этом ведущими 
составляющими эффективности брендинга территории являются социальная и 
коммуникативная. Поскольку именно они обеспечивают потенциальную экономическую 
эффективность бренда и реализацию целей развития территории [5]. Ученые считают, что 
успешное позиционирование территории, позволяет ей стать обладателем определенных 
дивидендов — включении в долгосрочные государственные или региональные программы, 
получении различных грантов, административной поддержки [4]. Проведенный анализ 
научной литературы, позволяет выделить следующие тенденции в сфере брендинга. Прежде 
всего, брендинг территории становится важнейшей составляющей социально-экономической 
и международной политики органов государственного и территориального управления, 
особенно для стран, активно оперирующих на глобальном рынке туризма. Кроме того 
наблюдается значительный рост бюджетов на брендинг территории, особенно для стран, 
имеющих прямых конкурентов на рынке территорий. Рост взаимного влияния имиджей 
(брендов) территорий и произведенных на них товаров, которые создают системный 
синергетический эффект в виде роста экономической устойчивости и рыночной 
конкурентоспособности тех и других, а также рост влияния дизайна бренда территории на 
его привлекательность являются важными трендами развития территориального брендинга 
[11]. Вместе с тем, как подчеркивает Кульман А.Н., брендинг территории требует активного 
внедрения своей визуальной составляющей в виде символа (логотипа), отражающего стиль, 
атмосферу и настроение местности [6]. Концепцию территориального брендинга активно 
внедряют курортные регионы Турции, что позволило, например, городу Анталья в 2013 году 
принять 12 млн. туристов и стать абсолютным лидером среди курортных территорий.  

Проведенные нами исследования, показали, что Одесская область является одним из 
ведущих туристско-рекреационных регионов Украины. Туристическая инфраструктура 
области насчитывает 1070 объектов санаторно-курортного и рекреационного назначения, в 
том числе 296 гостиниц и аналогичных средств размещения, в регионе работает более 300 
туроператоров и турагентств, которые создают и реализуют туристический продукт. 
Предприятия гостеприимства позволяют одновременно разместить свыше 104,0 тысяч 
туристов и отдыхающих на протяжении всего года [7]. Если летом туристов привлекает 
отдых на морском побережье, то в зимний период регион позиционирует себя как центр 
делового туризма. Однако, несмотря на все эти преимущества, регион имеет ряд нерешенных 
проблем, которые препятствуют развитию международного туризма. Анализ данных 
региональной статистики позволяет выявить динамику и тенденции развития туристической 
сферы, которые являются исходной базой для разработки концепции брендинга 
туристического региона. Обращает на себя внимание, снижение общего количества 
иностранных туристов, которых обслужили туроператоры и турагентства региона в 2011-
2013 г.г. на фоне темпа роста потока туристов, которые выезжали за границу. Данные 
исследований свидетельствует о том, что иностранные туристы предпочитают 
самостоятельные поездки, не прибегая к услугам региональных туроператоров. Негативной 
тенденцией в 2013 году является снижение спроса потребителей на экскурсионные услуги 
(табл. 1).  

Среди основных причин снижения туристических потоков, можно выделить: 
нестабильную экономическую ситуацию в стране; недостаточное привлечение инвестиций в 
туристическую инфраструктуру региона; отсутствие экологической сертификации 
туристических услуг, рекламы региона на внешних рынках. А также слабое 
позиционирование региона на международном туристическом рынке, нерациональное 
использование природных ресурсов, отсутствие системы управления качеством услуг в 
большинстве гостиниц, необоснованное завышение цен на услуги. В настоящее время в 
Украине насчитывается более 260 гостиниц, которые прошли сертификацию на звездную 
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категорию. Отметим, что динамика развития гостиничной сферы в Одесском регионе 
свидетельствует о росте инвестиций в индустрию гостеприимства. Темп роста коллективных 
средств размещения за два года составил 38% и насчитывает в 2013 году 685 субъектов 
хозяйствования (табл.2).    

Таблица 1 
Туристический поток в Одесском регионе за 2010-2012 г.г. (тыс. чел.) [8] 

Из общего количества туристов: 

Год 

Количество 
туристов, 

обслуженных 
субъектами 

туристической 
деятельности 
Украины, всего 

Иностранные 
туристы 

туристы-
граждане 
Украины, 
которые 

выезжали за 
границу 

Внутренние   
туристы 

Количество       
экскурсантов 

2010 103 526 34 910 37 628 30 988 84 214 

2011 76 066 17 136 32 321 26 609 108 892 

2012 65 129   9 807 36 726 18 596 137 912 

2013 61 589   7 047 44 136 10 406  21  537 

                                    
По состоянию на 01.01.2014 года в регионе зарегистрировано 36 гостиниц, 

позиционирующих себя обладателями различного количества «звезд». Однако процедуру их 
присвоения прошли всего 18. Из них, 4 гостиницы сертифицированы на категорию - пять 
«звезд» и 8 – на четыре. Из общего количества баз отдыха, санаториев (115 учреждений), 
только 41 получили сертификат соответствия на свои услуги. Приведенные выше данные, 
свидетельствуют о необходимости активизации дальнейшей работы предприятий 
гостеприимства по сертификации соответствия своих услуг требованиям национальных и 
международных стандартов, что положительно повлияет на туристический бренд региона 
[7].  

Таблица 2  
Коллективные средства размещения в Одесском регионе [8] 

Количество КСР, ед. Количество мест, ед. 
Количество 

размещенных, лиц 
в том числе в том числе в том числе 

 
Все-
го юрид. 

лица 

Физ. 
лица – 
предпри-
ниматели 

всего юрид. 
лица 

Физ. лица 
– предпри-
ниматели 

всего юрид. 
лица 

Физ. 
лица – 
предпри-
ниматели 

2011 497 275 222 17494 14486 3008 481433 400114 81319 

2012 623 306 317 61090 43702 17388 545661 411443 134218 

2013 685 303 382 62444 44164 18280 567678 397423 170255 
 

Дальнейшие исследования показали, что органы власти направляют определенные 
усилия и денежные средства в развитие конкурентоспособной туристической отрасли. Так, 
решением сессии Одесского горсовета была утверждена Программа развития туризма на 
2013-2015 гг. В результате реализации маркетинговых мероприятий программы, в городе 
уже открыты 4 филиала КП «Туристический информационный центр Одессы». Как показал 
анализ данных статистики, наибольшее количество туристов прибывает в административный 
центр Одесской области – Одессу. Город, обладает необходимой туристической 
инфраструктурой, которой, к сожалению, нет в других городах региона, (таких как 
Ильичевск, Белгород-Днестровский, Вилково, Измаил).  Более миллиона туристов посетили 
Одессу в 2013 году, из них 38% –– туристы из Европы, 30% – из стран СНГ, 11% – туристы 
из США и 7% – жители Азии. В 2013 году количество заходов иностранных круизных 
лайнеров в Одесский порт, в сравнении с 2012 годом увеличилось на 21 % – до 146 заходов 
[7]. Таким образом, если туристический поток в целом по региону снижался, то для Одессы 
он характеризуется положительной динамикой. В тоже время, современные туристы 
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достаточно взыскательны к имиджу турпродукта и бренду принимающей территории. Это 
требует постоянного внимания предприятий рекреации и туризма, местных органов власти к 
проблемам управления туристическим брендом региона. Отметим, что под туристическим 
брендом подразумевают слоган и логотип города, региона или страны, выбранные для 
продвижения этой территории на рынке туристических услуг. Так, например, для успешного 
позиционирования Одессы как туристического центра, в рамках реализации концепции 
«Гостеприимный город», муниципальные органы власти города, в июне 2012 года совместно 
с дизайнерской студией А.Лебедева представили брендбук «Фирменный стиль Одессы». В 
его состав вошли фирменный логотип, шрифты, паттерн, каллиграфическая композиция  и 
правила оформления «разных полезных вещей — от уличных табличек до сувенирных 
футболок» (рис.1).  

 
Рис. 1. Изображения туристического логотипа Одессы на потребительских товарах [9]  

 

По мнению самого дизайнера А. Лебедева, предложенный им логотип Одессы должен 
ассоциироваться с «якорем, сердцем, волнами, силой и маяком». Языковая часть композиции 
разработана на трёх языках — русском, украинском и английском. Каллиграфическая 
композиция представляет собой слоган «Я люблю Одессу», в которую вписан фирменный 
якорь, который по стандартам студии-разработчика может быть только красного цвета [9]. 
Таким образом, город Одесса получил один из инструментов маркетинга территории -  
туристический логотип, что положительно скажется в целом и на брендинге Одесского 
региона.  

Как подчеркивают, Шалыгина Н.П., Селюков М.В., Курач Е.В.: «Брендинг 
территории – это процесс по созданию и управлению брендом, который включает в себя 
формирование, продвижение, развитие и репозиционирование бренда. В основе брендинга 
региона лежит использование технологий создания его отличительного образа и 
формирование к нему отношения конкретной целевой аудитории. При этом брендинг 
является предпочтительным способом выделения региона среди других и в то же время 
одним из важных способов реализации конкурентных преимуществ территории» [10]. 
Исследователи считают, что брендинг как инструмент маркетинга территории в условиях 
конкуренции регионов, является необходимым условием для привлечения к нему как 
внимания потенциальных потребителей туристических услуг, так и инвесторов [11;12;13]. 
Процесс брендинга туристических регионов должен быть направлен на решение следующих 
проблем: поиск и оптимальное отображение с помощью различных интегрированных 
коммуникационных технологий привлекательности туристической территории, повышения 
лояльности целевых потребителей. Ядром регионального туристического бренда может стать 
известный объект или комплекс объектов природного, культурно-исторического наследия, а 
также туристический маршрут, охватывающий посещение данных объектов, уникальные 
события, привлекающие к себе большой поток туристов, и на их основе генерирующий 
региональный туристический продукт. Например, в основе брендов приморских территорий 
юга Украины присутствует фактор морской рекреации, который представлен в визуальном 
изображении их логотипов (рис. 2).  
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Рис. 2. Изображения туристических логотипов Херсонской области и города Бердянска 

[14] 
 

Как отмечают украинские исследователи, формирование туристического бренда 
направлено на позиционирование и продвижение города, региона или страны на 
международном туристическом рынке [15]. Обратим внимание на то, что концепция 
брендинга туристического региона должна включать такие составляющие: изучение 
существующих брендов территории, брендов отдельных туристических продуктов и услуг, а 
также туристических центров региона. Затем необходимо выделить общие 
коммуникационные элементы, которые могут быть использованы в процессе брендинга 
туристического региона. По мнению Д. Аакера, архитектура бренда организует и 
структурирует портфель бренда, определяя роли брендов и природу отношений между ними 
и между разными контекстами товарного рынка. Так, частью всей архитектуры бренда может 
быть: дом брендов; поддерживаемые бренды; суббренды под родительским брендом; бренд-
дом [16]. 
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Рис. 3. Блок - схема процесса брендинга  Одесского туристического региона  

 

Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего продвижения Одесского 
туристического региона на целевых рынках, нами предлагаются следующие подходы в сфере 
маркетинговых коммуникаций. Проводимую рекламную кампанию региона на внешних 
рынках необходимо разделить на две концептуальные части:  1) прямая реклама, целью 
которой является создание благоприятного восприятия регионального туристического 
бренда и повышение лояльности целевой аудитории; 2) реклама регионального 
туристического продукта. Главной целью рекламной кампании является популяризация 
круглогодичных культурно-познавательных, курортных и деловых туров в регионе и, как 
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следствие, сглаживание волны сезонности для предприятий индустрии гостеприимства. 
Процесс брендинга региона может быть сфокусирован на трех уровнях его 
позиционирования на туррынке, с использованием модели архитектуры бренда, 
предложенной Д. Аакером [16]. На первом уровне предполагается развитие зонтичного 
туристического бренда Одесского региона, нацеленное на формирование позитивного образа 
и уникальности туристско-рекреационного региона среди целевой группы потребителей; на 
втором уровне развитие групповых брендов курортных территорий отдельных районов 
региона, нацеленное на формирование потребительских предпочтений в конкретных видах 
курортно-рекреационных услуг, на которых специализируются курортные районы; на 
третьем уровне происходит развитие бренда регионального турпродукта, нацеленное на 
популяризацию предложений туристско-экскурсионных услуг среди адресной целевой 
аудитории внутренних и иностранных туристов (рис. 3).  

Следует отметить, что позиционирование туристического бренда региона будет 
основываться на трех основных элементах: целевая аудитория, выгоды бренда и отличия от 
конкурентов. Целевой сегмент потребителей туристического бренда Одесского региона 
определяется в общих чертах, исходя из платформы бренда, и уточняется с помощью 
маркетинговых исследований. Описание целевой аудитории обычно включает в себя 
социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование, семейное 
положение, доход и другие), образ жизни, модели поведения и потребности туристов. В роли 
выгод (преимуществ) бренда выступают идентификаторы, отражающие ожидания 
потребителей и являющиеся уникальными. Обычно при описании выгод регионального 
туристического бренда рассматриваются две основные категории: рационально-
функциональные и эмоционально-ценностные. Под рационально-функциональными 
характеристиками мы подразумеваем акцентирование преимуществ непосредственно услуги 
(маршрут, состав турпакета, категории гостиниц, экологические характеристики территории 
курорта, инфраструктура) и комфорт потребления услуг. Эмоционально-ценностные 
характеристики включают в себя атрибуты сильного бренда: эмоции, которые будет 
испытывать турист при покупке и потреблении бренда, и ценности, стоящие за образом 
курортной территории и регионального туристического продукта. Обратим внимание на то, 
что появление новых конкурентов не только способствует ценовому давлению и 
осложнению взаимоотношений брендов, но также затрудняет завоевание и удержание 
позиции. Остается все меньше ниш для проникновения на рынок, сокращается набор 
маркетинговых инструментов, которые можно эффективно использовать. Каждый бренд 
позиционируется все более узко. Более узкими становятся и целевые сегменты. Выход на 
более широкий сегмент туррынка все больше затрудняется из-за жесткой конкуренции. В 
этой связи, предложенный нами подход к рекламной кампании в рамках концепции 
брендинга региона, позволит синхронизировать маркетинговые усилия предприятий туризма 
и гостеприимства и сократить свои затраты на привлечение потребителей.  

Основные перспективы развития туристического бренда Одесского региона и, 
дальнейшего увеличения потока туристов, на наш взгляд, связаны и с необходимостью 
модернизации инфраструктуры рекреационных приморских территорий нового типа 
анимации (Аркадия, Лузановка, Затока, Грибовка, Вилково, Украинская Дельта Дуная), 
реконструкцией Одесского аэропорта, экологизациией инфраструктуры гостиничных и 
туристических предприятий региона. Следует отметить, что и в соседних туристических 
регионах, местным органам власти совместно с предпринимателями туристического бизнеса, 
также разрабатываются концепции по брендированию регионального туристического 
продукта на основе анализа данных Интернет - маркетинга. Так, на основе статистики 
посещений портала MORE.KS.UA, были получены данные об изменениях интереса Интернет 
- аудитории к туристическим ресурсам Херсонского региона в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 г. Согласно исследованию, по количественным показателям аудитория 
практически не изменилась. В марте 2014 г. турпортал  Херсонщины посетило 27 тысяч 
человек, как и в аналогичном периоде 2013г. (см. рис. 4). Однако, обращает на себя внимание 
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изменения в целевой аудитории. Так, в общем количестве Интернет – посетителей портала, - 
потенциальных туристов из России и Республики Беларусь уменьшилось вдвое. В тоже 
время, Интернет – посетители из Украины восполнили этот пробел [17].  

 
Рис. 4. Динамика Интернет-аудитории по посещению туристического портала 

MORE.KS.UA Херсонского региона в 2013-2014 гг.  
 

Если данная тенденция сохранится и в 2015 г., то перед региональными органами 
власти, предприятиями сферы туризма, может стать вопрос о необходимости ребрендинга 
регионального туристического продукта, целевыми потребителями которого будут не 
туристы из стран СНГ, а украинские потребители. Исходя из вышеизложенного, для 
проведения эффективной маркетинговой кампании по продвижению туристического бренда 
региона, необходимо осуществить следующие мероприятия: 

 выделение конкурентных преимуществ курортных территорий региона как основы 
маркетинговой и рекламной кампаний бренда; 

 сегментирование рынка туристического продукта региона с целью определения 
целевой аудитории и предпочтений туристов; 

 формирование единой для бренда региона концепции рекламной кампании, 
наиболее полно раскрывающей характеристики туристических услуг территорий, 
принимающих туристов; 

 использование специфических особенностей курортных территорий региона как 
ядра формирования их эксклюзивного предложения; 

 создание условий для активизации деятельности субъектов предпринимательства 
по въездному туризму; 

 разработку и продвижение на внешнем туристическом рынке единой рекламно-
маркетинговой концепции туристического региона; 

 подготовка презентаций инвестиционных проектов для участия на международных 
инвестиционных выставках и форумах; 

 разработка и презентация на региональном туристическом портале региона 
программ обслуживания иностранных туристов; 

 активное участие предприятий туризма и гостеприимства в региональных и 
международных туристических ярмарках; 

 сегментирование рынка санаторно-курортных услуг региона с целью определения 
целевой аудитории и продуктовых предпочтений; 

 создание и выпуск информационно-рекламных материалов на иностранных языках 
о возможностях рекреационного и туристического потенциала региона; 

 разработку и реализацию специальных рекламных кампаний по событийному и 
экологическому туризму; 

 мониторинг эффективности рекламы на внешних рынках.                                                                
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Отметим, что формирование маркетинговой стратегии продвижения бренда 
туристической территории основывается на информации о рынке и потребительской 
аудитории. В случае отсутствия таковой проводится подготовительный этап изучения 
рыночной ситуации и определения целевых сегментов потребителей. Конкретные задачи 
зависят от специфики туристических и курортно-рекреационных услуг в регионе, географии 
их распространения, характеристик целевых групп потребителей, особенностей  
позиционирования бренда, что предполагает применение индивидуальных сценариев 
реализуемых региональных туристических проектов.  

Таким образом, брендинг туристических регионов можно рассматривать как один из 
инструментов маркетинговых коммуникаций, направленный на комплексное инвестирование 
в туристско-рекреационный потенциал территории  и продвижения региона на внешних 
целевых рынках. Разрабатываемые мероприятия брендинга должны включать как 
формирование информационного поля, так и создание инфраструктуры, внедрение новых 
стандартов качества обслуживания, обучение и повышение квалификации персонала.  
Эффективность этих процессов в рыночных условиях зависит, прежде всего, от 
целенаправленной работы региональных органов исполнительной власти, предприятий 
гостеприимства и принимающих туроператоров. Для Одесского региона Украины, 
располагающим исключительными рекреационно-туристическими ресурсными 
возможностями, но не успевшим развить и объединить все основные звенья индустрии 
туризма в единую цепь, угроза превратиться в аутсайдера в туристическом процессе может 
стать более, чем очевидной. Данное предостережение вытекает и из специфических условий 
и сезонных особенностей развития туристического рынка региона. В последние годы 
прослеживается одновекторность в развитии регионального туррынка, где доминирующим 
видом является выездной туризм. В тоже время, отсутствуют необходимые 
институциональные преференции для развития внутреннего и въездного, культурно – 
познавательного туризма, что фактически превратило туризм в постоянный и мощный канал 
оттока валютных ресурсов из региона. Это порождает хронический дефицит оборотных 
средств, необходимых для удовлетворения потребностей  внутреннего рынка. Данное 
обстоятельство не может не отражаться на объемах  привлечения финансовых ресурсов в 
развитие инфраструктуры рекреации и туризма в Одесском регионе.  Для обеспечения 
интеграции регионального туристического продукта в международный рынок, необходимо 
усилить роль брендинга туристических территорий в стратегии регионального развития. В 
первую очередь, путем формирования эффективной модели зонтичного бренда Одесского 
региона. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для дальнейшего 
продвижения Одесского региона на внешних рынках необходимо учитывать такие факторы 
конкурентоспособности как качество услуг транспортной инфраструктуры, услуг 
региональных предприятий гостеприимства и туризма, структуру туристического потока по 
целевым сегментам рынка. 

Конкурентоспособность туристического региона – это его способность формировать и 
продвигать бренд региона, конкурентоспособный региональный туристический продукт, 
отвечающий требованиям, как потребителей, так и его производителей, используя присущие 
ему конкурентные преимущества, а также способность удерживать высокий конкурентный 
статус на туристическом рынке в течение длительного периода времени, наращивая 
собственный конкурентный потенциал. Таким образом, предложенные нами подходы к 
брендингу туристического региона, будут играть решающую роль в маркетинговой 
стратегии туристической территории, и являться основным инструментарием формирования 
имиджа региона. Решение данных проблем позволит поднять конкурентоспособность 
туристических регионов, стабилизировать экономику Украины, способствовать развитию 
конкурентного потенциала курортно-рекреационных территорий. 

 

Литература: 
1. World Tourism Organization UNWTO. [Электронный ресурс]  – URL:          

http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-ontinue- robust-growth-2013. 

 85

http://media.unwto.org/en
http://media.unwto.org/en/press-release/2013-01-28/international-tourism-ontinue-%20robust-growth-2013


2. Сеть субъектов туристической деятельности в 2013 году. [Электронный ресурс]  – URL:  http: //  
www.ukrstat.gov.ua      

3. Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions / S. Anholt. 
— 1st edition. — Palgrave Macmillan, 2007. — 160 p.  

4. Дэвис С. Бренд - билдинг / Скотт Дэвис, Майкл Данн. - Пер. с англ. под     редакцией В. Домнина. - 
СПб.: Питер, 2005. - 320 с. 

5. Никифорова Г. Ю. Оценка эффективности брендинга территории / Г. Ю. Никифорова. - Российское 
предпринимательство. - 2011. - №10(58). - С.109-116. 

6. Кульман А. Н. Необрендинг: от эмоций – к чувствам! [Электронный      ресурс] – URL: 
http://www.mavriz.ru/articles/2010/5/5563.html  

7. Nezdoyminov S.G. Competitiveness of tourism region / S.G. Nezdoyminov // Institutionelle Grundlagen für 
die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der 
wissenschaftlichen: Artikel. Vol. 2 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - S. 46 - 50. 

8. Туристический поток. Главное управление статистики в Одесском      регионе. [Электронный ресурс]  
- URL:  http://www.od.ukrstat.gov.ua/.    

9. Официальный туристический логотип Одессы. [Электронный             ресурс] - URL: 
http://omr.gov.ua/ru/symbolics/44491. 

10. Шалыгина Н. П. О роли брендинга в формировании туристской привлекательности региона / Н. П. 
Шалыгина, М. В. Селюков, Е. В. Курач  // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 8 (часть 5). – 
С. 1165-1168.  

11. Левочкина Н. А. Туристические бренды территории: структура и   особенности. / Н. А. Левочкина. -  
Российское предпринимательство. - 2012. - № 20 (218). – С.152-158. 

12. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / К. Динни — М.: Издательство «Манн, 
Иванов и Фербер», 2013. — 336 с. 

13. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий  / А. П. Панкрухин – СПб: Питер,   2006. – 416 с.: ил. – 
(Серия «Маркетинг для профессионалов»). 

14. Туристические логотипы городов Украины. [Электронный    ресурс] – URL: 
http://www.travelsmart.com.ua/a136-turisticheskie-logo-gorodov ukrainu.  

15. Тєлєтов О. С. Дослідження та перспективи розвитку туристичного бренда України / О.С. Тєлєтов, 
В.В. Зарубіна, О.Є. Тімашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. -  №1. – 2013. -  С. 27 – 42. 

16. Аакер Д. Создание сильных брендов: Пер. с англ. — 2-е изд. / Д. Аакер — М.: Издательский дом 
Гребенникова, 2008. — 440 с. 

17. Nezdoyminov S. G. Branding regionali marine Resorts dell'Ucraina. / S. G. Nezdoyminov. – Italian Science 
Review. 2014; 5(14). PP. 367-371.  

18. Шарков  Ф.  Магия бренда. Брендинг как маркетинговая коммуникация / Ф. Шарков. – М: Альфа – 
Пресс. – 2006. – 268 с. 

 

ГЛАВА 1.13. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧОГО УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

Олійник О.С. 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнека 

 

Розвиток України, як і інших держав, включає в себе економічний, тобто приріст ВВП 
на душу населення; науково-технічний, себто розвиток науково-технічного прогресу та 
соціальний, а саме - підвищення рівня життя та соціальної захищеності населення. 
Відповідно до цього розвиток країни не можливий без розвитку підприємств цієї країни. 

Розвиваючи діяльність підприємств ми зміцнюємо економіку держави та її 
суверенітет. В умовах сьогодення розвиток підприємств необхідно здійснювати в соціально-
економічному напрямку, незважаючи на те, що даний процес є складним і суперечливим, в 
ньому взаємопов’язані позитивні і негативні чинники. Звичайно військові події, соціальні 
ускладнення призупиняють розвиток економіки якої завгодно країни, але ми повинні 
звернути увагу насамперед на рушійні сили суспільства, а саме на людей і відповідно на 
працівників підприємств. 

Персонал підприємств для вирішення головної мети підприємства - отримання 
максимального прибутку повинен не тільки віддано працювати, але і розвиватись у різних 
напрямам. Цим розвитком на підприємствах повинен керувати відповідний відділ, який в 
своїй роботі повинен зосередити своїх працівників на напрямки розвитку управління 
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персоналом. 
В даний час виникла необхідність в соціально-економічному управлінні персоналом 

підприємств, в тому числі і спиртових. Таким чином соціально-економічне управління 
персоналом необхідно розвивати на всіх діючих підприємствах спиртової галузі. 

Враховуючи проблеми і особливості сучасного господарювання на підприємствах 
спиртової промисловості серед важливих завдань, які є в системі соціально-економічного 
управління персоналом мають місце: 

 забезпечення підприємства кадрами відповідної кваліфікації; 
 удосконалення системи мотивації та оплати праці персонала; 
 формування закономірних умов для високоефективного використання 

знань, навичок та досвіду працівників; 
 задоволення працею всього персоналу підприємства; 
 можливість підвищення кваліфікації і професійного росту, переймання 

досвіду; 
 сприятливий морально-психологічний клімат; 
 заохочення творчої діяльності та активності; 
 корегування і удосконалення проведення оцінки персоналу; 
 коректне управління переведенням працівників на інше робоче місце з 

метою росту їх професіоналізму та підвищення продуктивності праці; 
 участь працівників у трансформації корпоративної стратегії; 
 заохочення працівників у прийнятті активної участі у розробці 

організаційної стратегії підприємства. 
Змінне розуміння про суть і природу праці, не зайнятий частини та якість існування 

висувають сучасні вимоги до управління персоналу та його ефективності. На даний період 
часу актуальним постає питання підготовки управлінських кадрів на всіх ступенях. Даний 
висновок є наслідком того, що передумовою його є досвід, який показує, що немає поганих 
колективів, а є погані керівники. Приклад цьому є те, що коли на збиткове підприємство 
приходить новий керівник чи фахівець, то воно починає по-новому ефективно  працювати, 
тільки завдяки новому керівнику. 

Уявлення про працю і її аргументування працівників спиртового підприємства 
окреслює сумісну характеристику сучасного керівника. Вчасне і правильне визначення 
оцінки навколишнього середовища і напрямків розвитку сучасного життя дають можливість 
керівникам всіх рівнів підприємства вивести його на конкурентний шлях переваг і перемог, 
тобто до прибуткового, успішного суб’єкта господарювання. 

Основою успішного управління підприємства, що призводить його до соціально-
економічного розвитку являється сукупність прийомів, які спрямовані на систематичний 
облік впливу в регіоні та Україні, на упорядкований аналіз впливу держави в цілому; 
пристосування виробництва до зовнішніх дій, умов тощо. Для вирішення поставлених задач 
на виробництві здійснюються розширення та поглиблення діяльності керівників та їх 
управління всіма категоріями робочої сили, що призводить до вирішення стратегічного 
питання управління персоналом, а саме - до перетворення його в цілісну систему. 

Новоутворена цілісна система буде відрізнятись від уже діючої тим, що на 
спиртовому підприємстві з’явиться необхідність організації мислення і дій усіх працівників з 
урахуванням потреб на ринку, що позитивно вплине на результативність роботи 
підприємства загалом та на його розвиток. 

Отже, у рамках нового управлінського мислення будь-яка виробничо-економічна 
система управління персоналом може розглядатися як соціально-економічно-виробнича, так 
як на підприємстві діють три підсистеми: 

 соціальна, яка включає моральне стимулювання праці, стиль управління, 
участь робітників і службовців в процесі прийняття належних управлінських рішень;  

 економічна, яка є стимулюючою для персоналу і для загалом 
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підприємства (дасть можливість розвитку як персоналу в напрямку підвищення 
добробуту, так і для підприємства) з можливістю його розвиватись в соціально-
економічному напрямку;  

 технічна, що є органічною сукупністю фізичного та людського капіталу 
(рис. 1).  
Дані підсистеми утворюють основні засади політики управління персоналом на 

підприємстві що у свою чергу цілком поєднується з програмою соціально-економічного 
розвитку підприємства, у рамках якої виділяють три її найважливіші складові: 

 фінансово-економічна концепція, включає основні погляди грошових запасів; 
 соціальна концепція, пов’язана з розвитком і задоволенням потреб людини; 
 виробнича концепція, це сукупність цілого ряду питань, а саме — питання 

наявності відомостей про попит споживачів, питання наявності даних про стан відповідного 
ринку та тенденції його розвитку; наявність інформації про новітні передові технології, що 
можуть досліджуватися на даному виробництві (рис. 2). 

 
Рис. 1. Виробничо-економічна система управління персоналом 

 

Враховуючи те, що соціально-економічний розвиток підприємства залежить від 
наявності, стану та тенденцій в новій політиці управління персоналом соціально-економічної 
складової ми акцентуємо увагу саме на цей аспект. 

Нові умови економіки сьогодення призвели до серйозних змін в стратегії управління 
персоналом підприємства. Відсутність кваліфікаційної робочої сили, здатної працювати в 
теперішніх умовах зумовили відмову від усвідомлення роботи з кадрами як адміністративної 
роботи, в результаті чого виникла необхідність розширення мотиваційних процесів, що стає 
передумовою розвитку соціально-економічного управління персоналом і як результат 
соціально-економічний розвиток спиртового підприємства. 
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Рис. 2. Програма соціально-економічного розвитку підприємства 

 

Для цього виникає необхідність у двонапрямковому дійстві, тобто виконанні 
наступних заходів, а саме: 

- гарантування всім ділянкам підприємства висококваліфікованої робочої сили; 
- формування системи аргументів працівнику для здійснення 

високопродуктивної, ефективної роботи. 
В результаті таких змін управлінням персоналом починають займатись керівники 

всіх рівнів, при цьому сутність кадрової політики підрозділу спиртового підприємства 
полягає в наступному: 

- відносини підприємства з навколишнім світом; 
- спрямування на поліпшення відносин підприємства зі своїми працівниками. 
Проаналізувавши нову кадрову політику, яка здійснюватиметься на підприємстві 

виділимо основні її цілі: 
- економічні, які передбачають максималізацію прибутковості підприємства і 

мінімізацію витрат на ньому; 
- соціальні, що передбачають потреби працівників, які задовольняються 

індивідуально, до кожного працівника, але обумовлені умовами праці на підприємстві. 
З вище викладеного слід розуміти, що стало актуальним соціальне управління, тобто 

переважне створення вигідних умов життя людей і їх послідовному покращенню, 
удосконаленню. 

Зарубіжний досвід свідчить, що виконуючи економічну функцію підприємство 
забезпечує суспільство роботою, а забезпечення доходом працівників являється соціальною 
його роллю. Аналогічно цьому можна відзначити, що виробництво не повинно враховувати 
людські і соціальні погляди дії своєї роботи на працівників, споживачів і суспільства 
насамперед громади. Це повинно виконуватись з врахуванням економічних і соціальних 
інтересів та стратегії сучасного підприємства. 

Враховуючи вище вказане, ми можемо відмітити, що соціально-економічне 
управління персоналом виконуючи свої функції позитивно впливає на соціально-
економічний розвиток підприємства в результаті цього роль соціально-економічного 
управління персоналом посилюється, так як підсилюється здатність підприємства до 
впровадження інновацій, а особливо до виживання в жорстких конкурентних умовах, що є 
наслідком компетенції керівних кадрів та методів їхньої роботи. Саме оптимальний вибір, 
розміщення і поліпшення знань управлінських і керівних кадрів окреслює досягнення і 
визнання на ринку. 
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Для досягнення саме цих задач необхідно налаштувати управління персоналом на 
новий стиль роботи, який полягає в наступному: 

- необхідно визначитися які основні показники господарської діяльності 
підприємства беруться до уваги; 

- для кожного фахівця з управління потрібно встановити конкретне завдання, 
об’єм робіт та якісне його виконання і в термін із його функціональними обов’язками; 

- з кожним управлінцем необхідно узгодити розмір оплати праці; 
- періодично уточнювати стратегію підприємства, враховуючи його показники 

діяльності; 
- виявляти слабкі місця в управлінців; надавати їм консультаційне навчання з 

метою ліквідації всіх труднощів; 
- проводити оцінку виконання завдань управлінців; 
- проведення остаточної оцінки виконання завдань з корегуванням оплати праці 

(диференційований підхід). 
Отже, цикл управління спиртового підприємством в теперішньому суспільстві 

охоплює цілий ряд моментів: 
 стратегію і цілі підприємства; 
 цілі управлінців на рік; 
 оцінка компетентності співробітників; 
 управління цим циклом на протязі року.  

Таким чином – ефективна робота персоналу призводить до ефективності підприємства 
загалом; партнерство працівника і підприємства є фундаментом політики управління 
людськими ресурсами. 

Для здійснення даного циклу на підприємстві необхідно періодично проводити 
анкетування між працівниками, потім їх ретельно вивчити і визначити чи персонал 
підприємства задоволений працею та її забезпеченням чи необхідно впроваджувати якісь 
корективи. Накопичуючи дану інформацію за декілька періодів можна прийти до висновку, 
чим приваблює працівників робота саме на даному підприємстві. Думка працівників 
підприємства являється саме тим джерелом, яке дасть можливість знайти до працівників 
«ключики» до мотивації і скоригувати політику підприємства з метою забезпечення якості 
продукції і росту ефективності виробництва. 

Для зростання прибутковості і розвитку підприємства необхідно вищому керівництву: 
- наповнювати змістом всі дії кожного співробітника на його робочому місці; 
- управляти персоналом динамічно, з врахуванням нових цілей; 
Для оцінки професіоналізму та компетентності співробітника ми відмічаємо його 

відповідність вимогам свого робочого місця і вміти сприймати інновації. Оцінку рівня 
технічної компетентності необхідно взяти з системи атестації і ратифікації. Оцінку 
компетентності в сприйнятті інновації необхідно проводити по трьохрівневій схемі: 

- вище керівництво; 
- менеджери середньої ланки; 
- робітники і службовці. 

В свою чергу вище керівництво повинно: 
- мати хороші організаторські та аналітичні здібності; 
- вміти впливати на підлеглих; 
- вміти робити прогнозування. 

Менеджери середньої ланки підприємства повинні: 
- організовувати роботу співробітників в команді; 
- вміти вести свою команду до цілі; 
- вміти будувати ефективні зв’язки з другими менеджерами; 
- вміти добре слухати; 
- швидко злагоджувати конфлікти; 
- турбуватися про ефективність кожного співробітника і його розвиток. 
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Робітки і службовці незважаючи на найнижчу категорію співробітників повинні: 
- бути точними і акуратними в роботі; 
- зберігати інструмент та обладнання, охайність на робочому місці; 
- виконувати вказівки керівництва; 
- виконувати якісно технологічний процес та технічні вимоги; 
- пропонувати ідеї по удосконаленню робочого та технологічного процесу; 
- вміти працювати в команді; 
- відповідати за свою безпеку і безпеку своїх колег; 
- створювати і підтримувати канали комунікації; 

- забезпечувати зворотній зв'язок з співробітниками. 
Виходячи з вище вказаного необхідно відмітити, що мотивації потрібно приділяти 

велику увагу і осмислено зрозуміти важливість ролі працівника, а він відпрацює з повною 
віддачею завдяки мотивації. Вище керівництво має бути в руслі всіх змін, тобто постійно 
змінюватись, самовраховуючи амплітуду та вектор дії. 

З метою соціально-економічного розвитку спиртового підприємства виникла 
необхідність в визначення економічної та соціальної ефективності управління персоналом.  

Економічна ефективність управління праці полягає в ефективному використання 
працівників з економією ресурсів для досягнення мети підприємства. Дана мета досягається 
завдяки росту продуктивності праці, тобто вигідній взаємозалежності між результатами 
праці і об’ємом його використання, і економічністю праці, а саме сприятливому 
співвідношенню між результатами праці персоналу і витратами на персонал.  

Сутність соціальної ефективності полягає в виконанні потреб працівників та 
задоволення їхніх інтересів. 

Управління витратами на управління і розвиток персоналу здійснюється при допомозі 
ряду підходів, принципів та функцій управління, що дає можливість росту рівня якості 
персоналу, мотивацію до наявності на підприємстві найкращих працівників. 

Мотивація трудової діяльності зі змінами в управління підприємством змінили свої 
закономірності, це насамперед: 

- змінились погляди на роль мотивації, допоміжного засобу дії на працівника 
виконання головної цілі та його розвиток; 

-  здійснилось об’єднання загально та специфічного підходів до мотивації персоналу; 
- застосування мотивації персоналу для забезпечення розвитку підприємства.  
Мотивація персоналу на підприємстві поділяється на зовнішню і внутрішню. 

Зовнішня мотивація охоплює стимули працівників, їх обов’язок, а також обставини з-за яких 
опинився працівник, вимушеність працівника нав’язана з різними реаліями та інше. 
Внутрішня мотивація розкривається в потребах, мотивах, інтересах працівника, його 
спрямованості, цільової установки, схильності, переконання, очікування тощо. Отже, 
потреба і інтерес – це основні аспекти мотивації праці персоналу і призводять до конкретних 
дій працівника та досягнення мети. 

Управління персоналом спиртового підприємства поступово модифікує свою 
діяльність з сервісно-обслуговуючої в бізнес-партнерську. Як наслідок цього, інновації в 
управлінні персоналом потребують сумлінного аналізу та відповідного обгрунтування. Тому, 
на сьогодні, доцільно розглядати питання управління персоналом, як напрямок діяльності з 
метою одержання економічних результатів, який можливо коригувати при необхідності 
довгострокового планування. 

Таким чином, соціально-економічне управління персоналом спиртового підприємства 
враховуючи всі свої особливості, тенденції та напрямки має вагомий вплив на соціально-
економічний розвиток спиртового підприємства. 
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ГЛАВА 1.14. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ІННОВАЦІЙ:  
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У сучасну епоху можливості зростання випуску продукції та послуг за рахунок 
більшої зайнятості працездатного населення і залучення в економічний оборот нових 
природних ресурсів стають все більш обмеженими. Вирішальне значення для економічної 
динаміки набуває перехід економіки на інноваційний тип економічного зростання. 

Саме інновації стають головними на сучасному економічному ринку, кілька 
відтіснивши інвестиції, які панували багато років в якості головного чинника економічного 
зростання. До цих пір в теоріях, як українських, так і зарубіжних економістів, які стосуються 
розширеного відтворення, нарощування обсягу капітальних вкладень розглядається як 
основна умова НТП та економічного розвитку взагалі. Однак принципове підвищення ролі 
нововведень викликано в першу чергу зміною ринкової ситуації: характером конкуренції, 
переходом від звичної «статичної» до «динамічною»  конкуренції. Ця обставина багато в 
чому визначила особливості взаємодії інновацій і ринку на сучасному етапі. 

Інновації, ринок інновацій, нововведення, підприємництво та їх ефективна державна 
підтримка - найважливіші елементи стабільного економічного зростання. Без їх 
прогресивного розвитку неможливо вийти зі стану депресії і перейти до пожвавлення та 
зростання в економіці. [1]. 

Досвід розвитку світової та вітчизняної економіки показує, що тільки розвиток ринку 
інновацій та інноваційної активності підприємництва, підтримувана приватними і 
державними інвестиціями, впровадженням елементів органічної системи управління, в 
умовах сприятливого підприємницького клімату здатні забезпечити економічне 
«процвітання», добробут громадян та безпеку країни в цілому. 

Для забезпечення визначеного важливим є вибір макроінноваційних стратегій, які 
розробляються і проводяться в життя в умовах функціонування ринку нововведень. 
Проблема формування ефективного ринку нововведень на даний час досить актуальна. 
Залежно від дії низки  певних факторів можливі різні моделі цього ринку. 

Модель ринку нововведень - це сукупність основних властивостей і механізмів, що 
регулюють процеси розробки, впровадження і дифузії нововведень. Загальні фактори, що 
формують ринок нововведень, представлено на рис.1. 
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Рис.1. Загальні фактори, що формують ринок нововведень 
       Розроблено автором за матеріалами джерела [1] 
 

Розглянемо особливості впливу цих факторів на формування ринку нововведень. 
1. Ринкова інфраструктура. Стан ринкової інституційної інфраструктури (грошово-

кредитного ринку, фондового ринку, страхових, пенсійних та інвестиційних фондів) може 
гальмувати або, навпаки, прискорювати розвиток ринку науково-технічної продукції і 
нововведень. Не секрет, що матеріалізація ідей та винаходів вимагає вкладення значних 
коштів. Основними важелями їх формування є довгострокові кредити, а також механізм 
ринку цінних паперів.[3] 

2. Державна участь в управлінні інноваційними процесами. Характер державного 
втручання в управління інноваційними процесами пов'язаний в основному з необхідністю 
забезпечення інноваційної безпеки і випливаючих з неї державних науково-технічних 
пріоритетів та створення умов підприємництва. 

Системний аспект проблеми передбачає виділення основних сфер і напрямків, що 
забезпечують макроінноваційну безпеку нації. Їх можна розділити на чотири основні групи: 
підтримка сфери фундаментальних і стратегічних досліджень; забезпечення взаємозв'язку 
науки та виробництва (створення умов розвитку фірмової науки); розвиток системи 
технологічного трансферту, в тому числі зі сфери оборонних НДДКР в громадянську 
економіку; рівень розвитку системи інформаційного та патентно-ліцензійного  забезпечення 
НДДКР. Кожен з перерахованих факторів може бути розгорнутий в широку систему 
складових. [4] 

На нашу думку, в значній мірі інноваційну безпеку необхідно  підтримувати за 
допомогою розробки та реалізації державних науково-технічних пріоритетів. Механізм яких, 
у різних країнах має суттєві особливості, пов'язані насамперед з їх економічним і політичним 
становищем у світі, специфікою соціально-економічного розвитку і цілей, поставлених на 
даному часовому етапі, під впливом внутрішніх традицій  регулювання економічних та 
інноваційних процесів. 

3. Рівень вилучення первинних доходів. Ступінь централізації виробленого 
національного доходу характеризується часткою його вилучення через податкову систему і 
різного роду платежів у бюджет України. Високий ступінь централізації є основою існування 
державного ринку науково-технічної продукції, низька її ступінь - передумовою створення 
недержавного ринку цієї продукції. 

Високий ступінь централізації означає вилучення до бюджету значної частки 
первинних доходів, що призводить до зменшення в цілому накопичень підприємств, а також 
їх частини, направленої на оновлення продукції та технологічних процесів, проведення 
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НДДКР. Така система гальмує розвиток недержавного ринку науково-технічної продукції. 
Конкретна величина вилучення первинних доходів залежить від прийнятої концепції 
розвитку держави. Якщо передбачається здійснення великих народногосподарських проектів 
з використанням централізованих капіталовкладень, то це, природно, зажадає значного 
вилучення доходів. У цьому випадку ринок науково-технічної продукції буде в значній мірі 
ринком державних замовлень. Якщо ж передбачається орієнтуватися більшою мірою на 
приватну ініціативу, то, навпаки, норма вилучення доходу повинна бути низькою, щоб 
розширити можливості недержавного сектору в частині попиту на науково-технічну 
продукцію. [5] 

4.Конкурентоспроможність технологій. Конкурентоспроможність науково-технічної 
продукції на світових ринках визначає внутрішню або зовнішню спрямованість її ринку. 
Недостатня конкурентоспроможність інтелектуального продукту на світовому ринку 
зумовлює ряд заходів впливу на ринок науково-технічної продукції з метою його 
розширення і поліпшення якісних характеристик, а саме: штучне розширення державного 
ринку НДДКР з метою стимулювання розробки високотехнологічних проектів НДДКР; 
розширення неринкового сектора інтелектуального продукту, збільшення державних витрат 
на науку і освіту; збільшення обсягу імпорту передових технологій з метою їх адаптації у 
вітчизняному виробництві; розширення імпорту науково-технічних ідей з метою їх 
подальшого доведення до стадії технологічної завершеності на основі власних розробок. [2] 

5. Рівень економічного розвитку. Фактор економічного розвитку країни надає 
очевидний вплив на розвиток ринку в наступних напрямках: 

 тенденції платоспроможного попиту. Падіння рівня розвитку виробничої сфери 
призводить до зниження попиту на нововведення (при зростанні фізичної потреби в них); 

 можливості фінансування науки. Падіння рівня економічного розвитку веде до 
зниження доходів держави, а отже, і його витрат на науку; 

 зниження витрат на науку веде до звуження державного ринку науково-
технічної продукції; 

 падіння обсягів виробництва і дефіцит держбюджету ведуть до інфляції, 
подорожчання кредитів, що негативно  відбивається на ринку довгострокових проектів 
НДДКР, які, як правило є, високотехнологічними і найбільш перспективними. [3] 

6.Інтеграція науки і виробництва. Важливим фактором, який впливає на характер 
ринку науково-технічної продукції, є переважна форма організації НДДКР, пов'язана з 
рівнем інтеграції науки і виробництва. Крайнощами тут можуть бути дві форми здійснення 
наукової діяльності - у складі виробничих  одиниць і поза таких. [2] 

Якщо переважаючою є перша форма, то на ринок виводиться інтелектуальний 
продукт, що має технологічно завершену форму, найчастіше вже апробований у 
виробництві.  

Якщо науково-технічна продукція реалізується на ринку самостійної наукової 
організацією, то в цьому випадку вище прогресивність і новизна продукції, а можливо, і 
більш низька її вартість. Останнє пов'язано з тим, що споживач в даному випадку набуває 
науковий продукт, перспективи ринкових і виробничих можливостей якого недостатньо ясні. 

Враховуючи вище викладене, нами проаналізовано  та систематизовано   статистичні 
дані сучасного стану інновацій, нововведень, створення та використання передових 
технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах України у 2013 
році.  

Так, у 2013 р. кількість підприємств і організацій України, які займалися створенням і 
використанням передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, а також 
використанням раціоналізаторських пропозицій порівняно з 2012р. зменшилась на 2,6% і 
становила 2224 (табл.1). 

Впродовж звітного року передові технології створювали 176 підприємств. При цьому 
загальна кількість створених технологій склала 486, у т.ч. 86,4% – нові для України, 13,6% – 
принципово нові. Із загальної їх кількості 16,0% створювалися за державним контрактом. 
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Таблиця 1 
Кількість підприємств, які займалися створенням і використанням передових  

технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, використанням   
раціоналізаторських пропозицій, за регіонами, одиниць 

Усього 

Кількість 
організацій, які 

створили 
передові 
технології 

Кількість 
організацій, які 
використовували 

передові 
технології 

Кількість 
організацій, у яких 

використані 
об'єкти права 
інтелектуальної 

власності 

Кількість 
організацій, у 

яких 
використані 
раціоналіза-
торські 

пропозиції 

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Україна 2283 2224 179 176 2134 2073 419 428 169 146
Автономна  

27
37 33 8 3 30 12 11 7 4Республіка Крим 

Вінницька  25 28 3 2 21 24 12 11 5 4
Волинська     24 18 1 1 21 16 3 1 2 –
Дніпропетровська  120 119 18 11 105 108 32 31 17 17
Донецька      179 179 15 14 160 155 40 35 27 20
Житомирська  141 139 3 3 137 135 11 10 7 7
Закарпатська  86 86 3 – 82 85 11 9 2 1
Запорізька   147 100 6 4 147 100 12 13 8 8
Івано-Франківська  30 34 5 6 24 28 9 8 4 4
Київська  63 64 2 – 61 61 13 10 6 4
Кіровоградська  22 21 1 1 21 18 2 3 1 2
Луганська  119 99 7 7 116 96 12 16 9 7
Львівська  68 60 4 9 59 53 11 15 4 3
Миколаївська  63 35 6 6 61 35 9 11 4 4
Одеська       145 126 1 1 142 122 17 13 8 6
Полтавська  56 47 5 5 50 41 20 19 9 4
Рівненська  65 71 – – 65 70 5 6 2 4
Сумська     16 20 3 2 11 13 6 9 4 5
Тернопільська  11 15 4 4 9 11 7 6 2 3
Харківська    490 482 23 24 481 473 83 84 16 14
Херсонська   19 14 4 2 17 14 6 4 1 1
Хмельницька   23 24 – 1 23 24 1 – – –
Черкаська    103 110 – – 102 110 6 5 3 2
Чернівецька  23 21 – – 22 19 1 3 1 1
Чернігівська  25 26 2 5 23 24 5 6 3 3
м.Київ        133 204 52 63 95 164 61 76 16 17
м.Севастополь         50 49 3 2 49 47 12 13 1 1

Розраховано автором за матеріалами джерела [6] 
Так, результати аналізу свідчать, що більше третини підприємств, які створювали 

передові технології, зосереджено у м. Києві, 13,6% – у Харківській, 8,0% – Донецькій, 6,3% – 
Дніпропетровській, 5,1% – Львівській, 4,0% – Луганській, 3,4% – в Івано-Франківській і 
Миколаївській областях [6]. 

У 2013р. кількість підприємств та організацій, що використовували передові 
технології у своїй діяльності, зменшилась порівняно з 2012р. на 2,9%, і становила 2073. У 
2013р. найбільша кількість підприємств, які використовували передові технології, 
розташована у Харківській області (22,8% загальної кількості), Донецькій (7,5%), 
Житомирській (6,5%), Одеській (5,9%), Черкаській (5,3%) і Дніпропетровській (5,4%) 
областях та м. Києві (7,9%); відповідно, найбільшу кількість передових технологій 
використано у Харківській (18,9% загальної їх кількості), Дніпропетровській (8,5%), 
Донецькій (8,3%), Запорізькій (5,0%) областях та у м. Києві (12,1%). 

У звітному 2013 році підприємствами та організаціями України було використано 
14038 передових технологій, з яких 41,6% достатньо нові – термін їхнього упровадження у 
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виробничу діяльність підприємств і організацій до 3 років; 39,3% – від 4 до 9 років; кожна 
п’ята технологія використовується 10 і більше років. [6] 

Кількість винаходів у використовуваних технологіях за весь час упровадження 
становила 1218 одиниць, у т.ч. 149 – у звітному році. 

Крім передових технологій у 2013р. 428 підприємств також використовували об’єкти 
права інтелектуальної власності (ОПІВ): 2161 винахід, 28,8% яких створено за рахунок 
коштів державного бюджету, 3058 корисних моделей (41,2%), 582 промислових зразки 
(2,6%). Чисельність авторів об'єктів права інтелектуальної власності на цих підприємствах 
становила 17848 осіб, кожний п’ятий з яких – жінка (табл. 2). 

Із загальної кількості обстежених підприємств 146 використали 11583 
раціоналізаторські пропозиції. При цьому чисельність авторів цих пропозицій склала 10137 
осіб, 13,0% яких – жінки. 

Таблиця 2 
Кількість підприємств та чисельність авторів об'єктів права інтелектуальної власності 

та раціоналізаторських пропозицій, одиниць 
Чисельність  
авторів ОПІВ, 

осіб 

Чисельність авторів 
раціоналізаторських 
пропозицій, осіб  

Кількість  
підприємств, у 

яких 
використані 

ОПІВ,  
одиниць 

всього 
з них 
жінки 

Кількість 
підприємств, у яких 

використані 
раціоналізаторські 
пропозиції, одиниць 

Кількість 
використаних 

раціоналізаторських 
 пропозицій,  
одиниць всього з них жінки

2012 419 17869 3432 169 11784 11039 1437 
2013 428 17848 3571 146 11583 10137 1314 

Розраховано автором за матеріалами джерела [6] 
 

Результати аналізу показали, що у 2013р. інноваційною діяльністю у промисловості 
займалися 1715 підприємств, або 16,8% обстежених промислових підприємств (у 2012р. – 
1758 підприємств, або 17,4%). 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2013 році  (36157,7 млн.грн.) в порівнянні 
з 2012 роком  (35891,6 млн.грн.) зменшився на 6266,1 млн.грн.  

На технологічні інновації підприємства витратили 9,6 млрд.грн. (11,5 млрд.грн. у 
2012р.). Частка коштів на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення 
скоротилася до 58%, проте на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки зросла до 
17,1% (відповідно 13,7% і 3,4%); як і в попередні роки досить незначна частка коштів (0,9%) 
витрачається на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) (рис.2). 

     Рис. 2. Розподіл обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності, % 
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Інші витрати 

Розраховано автором за матеріалами джерела [6] 
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності залишаються власні кошти 

підприємств – 72,9% загального обсягу витрат (проти 63,9% у 2012р.), фінансова підтримка 
держави – 1,9% (2,2%), кошти вітчизняних та іноземних інвесторів – 1,3% і 13,1% відповідно 
(1,3% і 8,7%); частка кредитів значно скоротилася і склала 6,6% (21,0%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами 
Розраховано автором за матеріалами джерела [6] 
 

Впровадженням інновацій у 2013р. займались 1312 підприємств (77% загальної 
кількості інноваційно-активних). Впроваджували інноваційні види продукції 683 
підприємства, кількість таких видів становила 3138 найменувань, з них 809 – машини, 
устаткування, апарати, прилади. Нові технологічні процеси у звітному періоді запровадили 
557 підприємств; кількість процесів склала 1576, у тому числі маловідходних, 
ресурсозберігаючих – 502 (табл. 3). 

Таблиця 3 
Впровадження інновацій на промислових підприємствах [6] 

зміст 2012р. 2013р. 
Впроваджено   
інноваційних видів продукції, найменувань 3403 3138 

з них машин, устаткування, приладів, апаратів тощо 942 809 
нових технологічних процесів 2188 1576 
з них маловідходних, ресурсозберігаючих  554 502 

Придбано нових технологій 739 651 

Реалізовано інноваційної продукції, млрд.грн. 36,2 35,9 
Реалізацію продукції за межі України здійснювали 344 підприємства, обсяг якої склав 

44,7% від загального обсягу реалізованої інноваційної продукції, у тому числі в країни СНД 
– 25,3%. 

Майже кожне четверте підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для 
ринку. Обсяг такої продукції склав 12,4 млрд.грн., більш ніж половину якої (53,0%) 102 
підприємства поставили на експорт. 

 Слід зазначити, що більшість підприємств у звітному періоді (86,0%) реалізовували 
продукцію, яка була новою виключно для підприємства. Її обсяг склав 23,5 млрд.грн., 40,4% 
якої 271 підприємство реалізувало за межі України. 

Нами систематизовано статистичні дані та представлено  розподіл підприємств з будь-
яким типом інноваційного співробітництва за розташуванням партнерів (рис. 4). 

Таким чином, в ході дослідження нами було визначено шляхи формування та 
розвитку інновацій, визначено основні фактори, що формують ринок нововведень. 
Враховуючи вказані фактори,  нами проведено аналіз сучасного стану інноваційної 
діяльності в галузях національної економіки в розрізі регіонів, результати якого, свідчать про 
те, що досягнення науки і технологій виступають ключовим фактором поліпшення якості 
продукції та послуг, економії трудових і матеріальних затрат, зростання продуктивності 
праці, вдосконалення організації виробництва та підвищення його ефективності. 

Все це, у кінцевому підсумку, забезпечує конкурентоспроможність як держави, так і 
галузей національної економіки. На жаль, відсталість технологічної структури, низький 
технологічний рівень виробничої бази окремих галузей, слабке фінансування з боку держави 
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наукових робіт та НДДКР, брак фінансових ресурсів не дають можливості галузям 
розвиватися на власній науково-технічній основі, коли наукові та дослідницько-
конструкторські розробки перетворюються на базовий елемент виробництва. 

  

20,5

6,8

0,9 1,1

4,3
2,1

7,1

2,4 2,1
4,4

2,5

20,6

0

5

10

15

20

25
2008-2010

2011-2013

2008-2010 20,5 6,8 0,9 1,1 4,3 2,1

2011-2013 20,6 7,1 2,4 2,1 4,4 2,5

в Україні
в країнах 
Європи

в США в Китаї та Індії в Росії в країнах СНД

Рис. 4. Частка підприємств з будь-яким типом інноваційного співробітництва за 
розташуванням партнерів, % [6] 

  

Однією з умов створення і впровадження інновацій є проведення досліджень і 
розробок на підприємстві або придбання їх результатів у сторонніх організацій (рис. 5). 
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Рис. 5. Частка інноваційних підприємств, задіяних у виконанні внутрішніх та 

придбанні результатів зовнішніх НДР у 2011-2013рр., за розміром підприємства  (у % до 
загальної кількості підприємств з технологічними інноваціями) [6] 

 

Сходження України на наступний, більш високий щабель інноваційного розвитку, зайняття 
нею в Європі лідируючої позиції у групі країн «помірні інноватори» потребує реалізації єдиної 
системної державної інноваційної політики, здатної адекватно відповісти на зовнішні і внутрішні 
виклики. Вже в найближчі роки Україна має суттєво підвищити потенціал  віддачі від тих переваг, 
які існують у вітчизняній інноваційній сфері, а також суттєво підняти релевантність всіх 
складових національної інноваційної системи відповідно до завдань економічного і соціального 
розвитку країни в умовах глобалізації і ринкових вимог. 
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ГЛАВА 1.15. РОЛЬ МОЛОДІ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: 
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ  
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Карпатський інститут підприємництва  
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 

Економічний потенціал країни та регіону залежить від трудової активності молоді, 
для якої участь в економічній діяльності виступає фактором соціокультурного та 
професійного становлення. 

Якість освіти періоду Радянського союзу відома на весь світ та часто виступає 
орієнтиром старшого покоління у настановах молоді. Однак поза увагою залишаються 
обов’язки студентів згаданого періоду: виробнича практика не за фахом на розвиток 
економіки держави, обов’язковість відпрацювання трьох років після закінчення ВНЗ згідно 
розподілу, обов’язок мати «трудове походження», обов’язок підпорядковуватись контролю 
партії, комсомолу, профсоюзних організацій. Роль молоді радянського періоду в розвитку 
економіки чітко регламентувалась та направлялась. В сучасних умовах молодь отримала 
більше можливостей та прав, щодо самоврядування, вибору першого місця роботи в 
поєднанні зі зменшенням гарантій працевлаштування. 

Постановка проблеми. Розвиток економіки регіону відображає загальнодержавні 
тенденції міграції молоді у пошуках високої оплати праці, залучення іноземних інвестицій 
для розвитку інноваційних ідей. Роль молоді в розвитку економіки регіону, крізь призму 
даних бухгалтерського обліку, прослідковується в ефективності реалізації державних 
програм підтримки молоді, розвитку економіки області або підтримці існуючих схем 
тінізації економіки, міграції молоді за кордон. Пошук балансу між досвідом радянського 
періоду високих стандартів освіти та працевлаштування, а також зарубіжного досвіду 
студентського самоврядування, конкурентоздатність молоді на вітчизняному ринку праці, 
визначають вектор соціалізації молоді у сучасному українському суспільстві, що зумовило 
актуальність дослідження. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Питання ролі молоді в розвитку 
економіки досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні науковці в розрізі напрямків 
економіки, зокрема підтримка молоді в інтеграції до вітчизняної економіки та стимулювання 
молодіжного підприємництва, участь молоді у процесах державотворення тощо. Для цілей 
бухгалтерського обліку ключовими виступають доходи і витрати держави та господарюючих 
суб’єктів: пільгове оподаткування доходів підприємств, що сприяють працевлаштуванню 
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молоді; витрати на соціальний захист молоді; розробка програм-підтримки самозайнятості 
молоді і т.д. 

Формування цілей статті. З розвитком інформаційних технологій зникають бар’єри 
у самореалізації молоді. Доступність інформації щодо зарубіжних соціокультурних та 
економічних заходів, дистанційна участь у міжнародних дослідженнях та мобільність молоді 
в цілому вимагає належного інформаційного забезпечення ефективності державних програм 
підтримки молоді та її впливу на розвиток економіки регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підходи до визначення поняття 
«молодь» відмінні в залежності від галузі науки. Єдність підходів щодо визначення цього 
поняття ускладнюється неоднорідністю молоді за рівнем освіти, активністю у розвитку 
суспільства, ціннісними орієнтирами. 

Традиції вивчення молодіжних проблем та молодіжної політики є доволі багатими і 
ведуть свій відлік ще від робіт Піфагора та Гіппократа, які займалися визначенням вікових 
меж молоді. У Стародавній Греції було визнано, що держава має брати активну участь у 
соціалізації молоді, зокрема передачі їй життєвого досвіду та формуванні світогляду [2, с.5-
6]. 

Історія дослідження молоді бере свій початок у 20-ті роки XX ст., однак елементи 
соціальної структури радянського суспільства не передбачали виділення поняття «молодь». 
Об’єктом дослідження залишались питання підготовки робочої сили для соціалістичного 
народного господарства, підвищення продуктивності праці серед молоді, її виховання в дусі 
комуністичних ідеалів. 

Термін «молодь» був уведений до наукового обігу лише в середині 70-х років XX ст. 
Це досить пізнє впровадження терміна «молодь» зумовлювалося тим, що доіндустріальний 
період розвитку західної цивілізації знав поділ населення лише на дітей і дорослих; перехід 
до індустріальної фази висунув потребу введення окремого вікового проміжку «юність», 
пов'язаного з необхідністю відповідної освітньої та фахової підготовки робітників. Цей 
термін «юність» з віковим інтервалом 11/12-18 років сформував у своїх працях 
американський дослідник Дж. Голл 1904 р., визначаючи ним період життя між дитинством і 
дорослістю. Однак вступ до фази постіндустріального розвитку та зумовлена цим 
необхідність продовження часу набуття знань і навичок складних професій, заснованих на 
складних технологіях, висунули потребу появи нового терміну, власне молодості, для 
позначення певної стадії життєвого циклу, що лежить між юністю і дорослістю. Вікові 
кордони цієї стадії становили 19-26/30 і більше років [7, с.139]. 

Згодом, І.С. Кон запропонував поняття «молодь», як соціально-демографічної групи, 
виділену на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального положення 
й обумовлених тими чи тими соціально-психологічними рисами. Молодь, розглядається не 
тільки як певна фаза життєвого циклу біологічної сукупності, але й як конкретні вікові 
характеристики та пов’язанні з ними соціальний статус і соціально-психологічні особливості, 
що детермінуються суспільним устроєм, існуючими формами культури і соціалізації, що 
притаманна даному суспільству [8, с.193]. 

У 1985 році Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй на міжнародному 
рівні окреслили вікові межі молодої людини: 15-24 роки. Пізніше Всесвітньою Організацією 
Охорони Здоров’я змінено віковий період поняття «молоді люди» від 10 до 24 років. У 
різних країнах існує різниця вікових меж: нижню межу молодості встановлюють між 14 і 16, 
а верхню – між 25 і 35 роками. 

Закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» [1] з 
1993 р. визначав молодь як групу населення віком від 15 до 28 років, з 1999 р. - від 14 до 28 
років, а з березня 2004 р. – від 14 до 35 років. 

Ключовим елементом приналежності особи до молоді залишається вікове обмеження. 
Водночас ключовою характеристикою молоді виступає формування світогляду, пошук 
балансу самореалізації та соціалізації. 
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Слід відмітити, що молодь як специфічна соціальна група також має свою соціальну 
структуру, яка виступає однією з компонент соціальної структури усього суспільства. 
Неможливо і неправильно вивчати молодь, не вивчаючи соціальної структури суспільства, – 
вважає німецький вчений Курт Штарке, – оскльки портрет молоді завжди є похідним від 
соціально-історичних умов і диференціації суспільства [7, с.147]. 

Дані бухгалтерського обліку відображають конфлікт інтересів молоді, що входить у 
життя в умовах уже чинних соціальних інститутів, які не завжди відповідають її потребам. 
Саме прагнення змінити або навпаки підтримати наявний соціальний статус визначений 
соціальним положенням батьків за рахунок професійної підготовки виступає ключовим при 
виборі професії та ВНЗ, самонавчання, працевлаштування або відкриття власної справи. 
Наявна ситуація виступає головною мотивацією розвитку молодіжного підприємництва – 
сприяння зміни або підтримки соціального статусу молоді. 

Вікові особливості молоді визначають її роль, як чинника соціально-демографічного 
розвитку держави (регіону)зокрема: 
 - визначення відновлення населення держави, адже саме на жінок молодіжного віку 

припадає основна частина народжень; 
 - міграційна мобільність обумовлена відсутністю сім’ї, постійного житла та роботи; 
 - великий попит на освітні послуги – переважна більшість осіб, які навчаються у вищих 

та професійних навчальних закладах, молодого віку. Слід відмітити, що старше 
покоління віддає перевагу самоосвіті, підвищенню кваліфікації, стажуванню, курсам; 

 мобільність щодо змін місця роботи, перекваліфікації тощо. 
Мобільність у навчанні та зміні виду роботи виступає запорукою успішного розвитку 

підприємництва в ринкових умовах. Відповідно роль молоді в розвитку економіку 
опосередковано відображає рівень впровадження технічних та організаційних інновацій. 

В житті молодої людини доцільно виділити три умовні періоди, що забезпечують 
успішність державних проектів соціального захисту молоді: 

1. Період пошуку професії, спеціальності. На даному етапі ключовим фактором 
виступає відповідність ринку праці освітньому рівню молоді, можливість працевлаштування 
на базі середньої освіти, формування державного замовлення пріоритетних спеціальностей. 

2. Період інтеграції в суспільство. Вибір між пошуком роботи та самостійним 
створенням першого робочого місця, на що впливають програми Державної служби 
зайнятості щодо соціальних виплат, перекваліфікації, економіко-правові вимоги створення 
підприємства, доступність вітчизняного та зарубіжного стажування на базі великих 
підприємств. Критерієм успіху виступає визначення соціальної ролі в суспільстві та 
забезпечення економічної незалежності. 

3. У третій період розпочинаються творча праця молодої людини, завершення 
соціалізації, досягнення економічної незалежності тощо. На даному етапі важливу роль 
відіграє політика підтримки малого бізнесу. 

Наведена періодизація дозволяє узгодити цільову групу учасників тих чи інших 
державних заходів підтримки та соціального захисту молоді. Яскравим прикладом виступає 
конфлікт сучасних реформ оптимізації вищих навчальних закладів та невідповідність 
вітчизняного ринку праці, де повна вища освіта є обов’язковим елементом більшості 
вакансій. 

Ринкова економіка, з одного боку, значно розширила межі реалізації сил та здібностей 
молоді у сфері праці, з іншого – зумовила ослаблення державної підтримки молоді у 
соціально-трудовій сфері, похитнула старі інституціональні основи трудової соціалізації 
молоді за несформованості нових. Для молодих людей в Україні традиційно характерні 
доволі високі трудові орієнтації. За трансформаційний період у країні мало місце значне 
урізноманітнення сфер та форм зайнятості молоді, що посилило для неї значущість 
професійної підготовки, стало стимулом для підвищення особистої конкурентоспроможності 
на ринку праці [2, с.161-162]. 
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Апелюючи до високих показників працевлаштування в період командної економіки 
поза увагою залишаються наступні аспекти: 
1) відсутність потреби у визначенні конкурентоздатності фахівців через дефіцит 

працівників з вищою освітою; 
2) Указ СРСР від 04.05.1961р. «Про посилення боротьби з дармоїдством». Дармоїдами 

автоматично ставали всі, хто не працював чотири місяці на рік. За це була передбачена 
кримінальна відповідальність, а також примусова робота. Не працювати мали законне 
право лише жінки, які займалися вихованням дітей. Його дія була скасовано в 1991 році. 

3) приховування інформації про показники смертності на виробництві; 
4) застосування ресурсозатратних технологій, що потребували великої кількості низько-

кваліфікованих працівників. 
  

Таблиця 1 
«Проблеми самовизначення молоді» [6]  

№ 
з/п 

Тип 
самовизначеності 

молоді 
Тенденції та проблематика 

1 

Соціальне 
самовизначення 

молоді 
 

1) руйнація традиційних форм соціалізації, заснованих на досить жорсткій 
визначеності життєвого шляху та наявності великої кількості соціальних 
інститутів, покликаних здійснювати цей процес;  
2) розширення можливостей самостійного вибору життєвого шляху при 
одночасному зростанні особистої відповідальності; 
3) поява нових соціальних посередників, не властивих для самовизначення 
минулих поколінь: приватного бізнесу, різноманітних форм власності; наявність 
різних джерел одержання матеріальних благ і заробітку, нових джерел 
інформації, самодіяльних про- і антисоціальних, антисуспільних молодіжних 
угруповань, тощо; 
4) посилення регіональних та національних (етнічних) відмінностей та 
зростання їх питомої ваги в життєвому самовизначенні молоді; 
5) оцінка свого суспільного становища із загально цивілізаційних позицій, 
найчастіше у порівнянні зі становищем ровесників в інших, переважно 
високорозвинених країнах та поява у зв'язку з цим завищених соціальних вимог. 

2 
Професійне 

самовизначення 
молоді 

1) зростаючі диспропорції у структурі зайнятості у різних регіонах країни, поява 
праценадлишкових та праценедостатніх сфер; 
2) посилення прихованого і явного безробіття; 
3) розтягування у часі періоду набуття освіти і наявність різних можливостей в її 
одержанні; низький престиж освіти взагалі; 
4) використання молоді передусім на тимчасово вигідних та добре оплачуваних 
роботах, які не вимагають фахової підготовки, та пов'язаний з цим процес 
декваліфікації молоді, особливо тієї її частини, яка лише починає трудову 
діяльність; 
6) загострені прояви соціальної нерівності, які торкаються шансів різних 
категорій молоді у виборі професійної освіти та місця праці. 

3 
Економічне 

самовизначення 
молоді 

1) падіння рівня життя молоді в цілому та різке погіршення її економічного 
стану зокрема; 
2) вимушене вдавання до додаткового підробітку, який веде до тінізації 
економіки, супроводжується надмірним використанням фізичних і розумових 
здібностей молодих людей на шкоду їх загальному і духовному розвитку; сприяє 
декваліфікації молоді та втраті можливостей набуття фахової освіти; 
3) посилення матеріальної, економічної та психологічної залежності молоді від 
суспільства та батьків; 
4) відсутність помітного соціального просування і зростання соціального 
статусу, брак стимулів для продовження освіти; 
5) зростання кількості психічних проблем і комплексів, пов'язаних зі страхом 
втрати роботи і неможливістю самовияву та реалізації своїх сутнісних 
можливостей 

Наявна ситуація веде до ідеалізації минулого та необґрунтованого завищення 
державної ролі у вирішенні проблем працевлаштування молоді. 
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Сучасна молодь, з одного боку, відчуває себе особливою групою суспільства, з 
другого - усе більше страждає від невирішеності своїх специфічних проблем. Досить 
важливим фактором, який деформує свідомість молоді, є відсутність довіри до неї з боку 
суспільства. Молодь є частиною суспільства, вона входить у розмаїття його зв'язків і 
відносин, однак дуже рідко залучається до вирішення та реалізації програм розвитку 
суспільства. Це визначає суперечності, котрі існують на рівні молодь-суспільство. Найбільш 
суттєві з них такі [6]: 

- рівень освіти та матеріальний стан молоді; 
- потяг до знань і необхідність працювати; 
- прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків; 
- професійний статус і потреби сучасного ринку праці; 
- бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна участь у прийнятті 

управлінських рішень. 
Роль молоді в розвитку економіки регіону залежить від соціального, професійного та 

економічного самовизначення молоді. Велику роль у з'ясуванні сутності молоді відіграє 
з'ясування суті і змісту процесів життєвого самовизначення молоді (табл. 1). 

Відповідно до даних табл. 1 самовизначеність молоді є складним поняттям та вимагає 
поєднання кількох факторів. 

В останні роки відмічається погіршення економічного стану молоді. Наявна ситуація 
зумовлена виконання нею фізично важких, шкідливих і непривабливих робіт, постійної 
загрози безробіття, одержання мінімальної заробітної платні. Результатом виступає падіння 
рівня життя молоді в цілому, що спонукає молодь вдаватися до вторинної (додаткової) 
зайнятості молоді. Але з огляду на те, що вторинна зайнятість здійснюється переважно у 
неформальній або тіньовій економіці, молодь не отримує належної оплати праці та посилено 
експлуатується.  

Ключовим фактором у самовизначення молоді виступає індивідуальна 
відповідальність за власний вибір, вибору життєвого шляху, стилю життя, системи ідеалів і 
цінностей. 

Молодіжне законодавство України складається із великої кількості законів, зокрема: 
Закон України «Про дитячі та молодіжні організації» від 01.12.1998 № 281-XIV зі змінами 
від 25.04.2015; Закон України «Про загальну середню освіту» 13.05.1999 № 651-XIV зі 
змінами від 05.12.2012; Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 
103/98-ВР зі змінами від 05.01.2013; Закон України «Про вищу освіту» 
від 01.07.2014 № 1556-VII; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII зі змінами 01.01.2013; Закон України 
«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III зі змінами 
від 09.12.2012; Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII зі 
змінами від від 05.12.2012; Закон України «Про зайнятість населення» 
від 05.07.2012 № 5067-VI зі змінами від 06.09.2014. 

Важливу роль відіграють також Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів 
України, що регулюють питання забезпечення молоді житлом, підготовки та залучення 
молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов 
для її професійного зростання, підтримки сім’ї, молодіжний центр праці, соціальної служби 
для сім’ї, дітей та молоді. Нормативне регулювання підтримки молоді доповнюють Укази та 
розпорядження Президента України направлених формування та реалізацію грантів для 
обдарованої молоді, допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, 
забезпечення працевлаштування молоді, розвиток студентства, а також інших нормативних 
документів. На жаль, низка державних програм передбачає ряд умов та нестача належного 
фінансування унеможливлюють їх реалізацію для широкого загалу молоді. 

В цілому, державна політика підтримки молоді направлена на вирівнювання 
стартових позицій молоді, подолання дискримінації окремих груп молодих людей, у тому 
числі у приватних структурах, розвиток кредитування молоді та молодих сімей на 
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сприятливих умовах, надання пільг для працевлаштування випускників навчальних закладів 
у перші два роки після їх закінчення, організація служб профорієнтації, перепідготовки та 
працевлаштування молоді, служб юридичної допомоги та консультування. 

Для молоді питання якості зайнятості набуває принципового характеру, оскільки їй 
притаманні у цілому підвищені запити-вимоги щодо рівня оплати найманої праці, характеру 
професійної зайнятості, умов праці тощо. Слід визнати, що частина української молоді 
подеколи вирізняється наявністю непомірних амбіцій, які, на жаль, не підкріплюються ні 
достатнім освітньо-професійним рівнем, ні досвідом роботи. Нерідко молоді люди обирають 
роботу навіть не за зацікавленістю, а лише за розміром заробітної плати, при цьому подеколи 
бажають усього й одразу: гарну посаду й високу заробітну плату, через що вимоги 
роботодавців та молодих фахівців часто не збігаються. До того ж через ослаблення ціннісно-
етичної основи праці та неефективність інституціональних засад трудової соціалізації молоді 
у сучасних умовах вибір сфери діяльності молоддю часто не лише не відповідає набутій 
спеціальності, але й подеколи виходить за межі правових норм [2, с.166-167]. 

Важливу роль у молоді у розвитку економіки регіону відіграє молодіжне 
підприємництво. 

На початку 90-х років ХХ ст. молодими підприємцями було створено близько 70 % 
малих і середніх комерційних підприємств. На початковому етапі економічних реформ 
малий бізнес розвивався дуже динамічно. Проте за подальших 10 років доля тих, що 
належать молодим підприємцям малих підприємств і організацій, зменшилася до 25 %. 
Загалом ефективність і результативність молодіжної підприємницької діяльності залежить 
від наявності у всіх учасників процесу комплексу теоретичних знань, практичних навиків і 
умінь, що дозволяють поєднувати високий професіоналізм із знанням Закон ринкового 
господарства, умінням раціонально і доцільно управляти всілякими ресурсами підприємства, 
можливостями передбачення дій конкурентів і прогнозування балансу споживчих інтересів, 
здібностями безперервного навчання і реалізації на практиці отриманих знань. Виняткова 
соціальна функція молодіжного підприємництва – при зростаючій напруженості на ринку 
праці молодіжне підприємництво, як і бізнес взагалі, є основною можливістю створення 
нових робочих місць. Воно сприяє підвищенню рівня життя суспільства, скороченню 
безробіття через створення нових робочих місць, формуванню прошарку середнього класу, 
який є основою соціально-економічних реформ, гарантом політичної та соціальної 
стабільності та демократичного розвитку суспільства [4, с.23]. 

Молодь виступає невід’ємною складовою економіки регіону, держави, а умовність 
вікового розмежування облікове розмежування отриманого доходу від молодіжного 
підприємництва, працевлаштування молоді, залучення інвестицій на реалізацію молодіжних 
проектів тощо. Більш наглядними виступають показники відрахувань до Фонду соціального 
страхування молоді, проте актуальним залишається питання тінізації заробітної плати 
молоді. 

З розбудовою ринкового господарювання в Україні відбуваються істотні зміни. 
Знецінилися такі якості, як колективізм, альтруїзм, а набувають дедалі більшого значення 
практицизм, діловитість, уміння організувати і вдало вести власну справу. В системі 
виробництва країни різко зросла потреба у професіоналах з економіки, фінансів, права. У 
господарському житті країни різко зростає потреба у професійних знаннях з економіки, 
менеджменту, права та професіоналах-управлінцях. Для останніх необхідно розвивати 
глобальний стиль мислення, здатність діяти цілеспрямовано в складних і нестабільних 
умовах, брати на себе економічну, юридичну та моральну відповідальність [4, с.32]. 

Дані бухгалтерського обліку в частині впливу молоді на розвиток економіки 
відображають обсяг податків сплачених молодіжним підприємництвом, обсяг залучених 
грантів та витрати держави на реалізацію молодіжних програм підтримки купівлі житла, 
створення додаткових робочих місць та інших програм направлених на соціальний захист 
молоді. Водночас, за межами системи бухгалтерського обліку залишаються результати 
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роботи молоді направлених на вирішення інших соціальних проблем краю, забезпечення 
конкурентних умов на ринку, створення сприятливих умов для розвитку економіки в цілому. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Умовність вікового розмежування 
громадян на дітей, молодь, дорослих зумовлена об’єктивністю існування окремої категорії 
учасників економіки, що керуються проблемою вирішення конфлікту здобуття економічної 
незалежністю ціною залучення зарубіжного досвіду, формування жорсткої конкуренції на 
ринку, розробки та реалізація інновацій, тінізації економіки та мобільністю міграції не лише 
в пошуках працевлаштування з високою заробітною платою та освіти європейського зразка, 
а також продаж нематеріального капіталу закордон. 

Дані бухгалтерського обліку виступають індикатором інвестування людського 
капіталу молоді у розвиток економіки регіону, тіньової економіки регіону та економіки 
зарубіжних країн. Досвід попередніх років командної економіки, регламентації ролі молоді в 
розвитку економіки, змінюється вимогами ринкової економіки, що вимагає прийняття 
відповідальності за прийняття управлінських рішень. 

Об’єктивність економічних законів відмічає важливу роль молоді у розвитку 
економіки регіону, незалежно від специфіки окремих осіб, молодь є активним ринковим 
агентом на рику праці, товарів. Дані бухгалтерського обліку свідчать про відмову молоді 
щодо обов’язковості працевлаштування на користь безробіття або тінізації господарської 
діяльності.  

Бухгалтерський облік – це мова бізнесу, де за кожним показником сховані інтереси 
учасників ринку. Вплив молоді на економіку регіону виступає результатом вирішення 
соціального, професійного, економічного самовизначення молоді, що в подальшому веде до 
прийняття, ухилення (тінізація, еміграція) наявного стану економіки. 
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ГЛАВА 1.16. ЗНАЧИМІСТЬ ДЕТЕРМІНАНТ ІНФРАСТРУКТУРИ В 
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к.е.н., доцент, 

Одеська національна морська академія, м. Одеса, Україна 
 

Розвиток регіону, підвищення його конкурентоспроможності в умовах становлення 
нової економічної системи в Україні припускає формування, у свою чергу, нової 
впорядкованої системи зв'язків між виробниками й споживачами матеріальних і 
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нематеріальних благ і послуг. Ступінь конкурентоспроможності того або іншого регіону, у 
цей час обумовлюється наявністю добре організованої його інфраструктури. Недостатні 
капіталовкладення в розвиток інфраструктури, відсутність відповідної підтримки з боку 
місцевої влади й держави, нарешті, відсутність органів управління регіональною 
інфраструктурою сприяють нагромадженню негативних зрушень, формують механізми 
гальмування в розвитку цього регіону й зниження його конкурентоспроможності, що не 
може не позначитися на вповільненні економічних реформ в Україні.  

Розвиток регіональної інфраструктури має свої особливості, що випливають зі 
зростаючої ролі регіону в господарському розвитку, ступені його економічної самостійності, 
забезпеченості цієї самостійності нормативно-правовою й матеріальною базою. Кожний 
регіон є складовою частиною єдиного господарського комплексу країни, тому заходи щодо 
розвитку регіонального господарства, його структури повинні співвідноситися з роллю, яку 
відіграють регіони в єдиному господарському процесі.  

Учені й практики, як за кордоном, так і в нашій країні багато робіт присвятили 
вивченню питань, що стосуються дослідження такої проблеми як причини й умови, що 
спонукують одні країни розвиватися, ставати конкурентоспроможними, а інші - відставати 
на шляху свого економічного розвитку.  

Так, поступово, було визначено значення інфраструктури. Однак роль 
інфраструктурних факторів в економічному розвитку або була не повністю розкрита або 
була розглянута зі значним ступенем невизначеності.  

Як правило, значення слова «інфраструктура» використовується надзвичайно вільно. 
Звичайно даний термін використовується дослідниками при розробці підходів до 
інфраструктурних проблем.  

Інфраструктурне забезпечення суспільного сектору відбувається відповідно за 
чотирма умовами, які й визначають основи інфраструктурного, забезпечення для загального 
взаєморозуміння: надання послуг, котрі сприяють або є підставою економічної діяльності; 
послуги - звичайно суспільні товари через зовнішнє застосування (зовнішніх ефектів); 
послуги не можуть бути імпортовані; інвестиції мають тенденцію бути неподільними.  

Природа появи інфраструктури закладена в специфіці взаємодії матеріальних 
факторів виробництва. К. Маркс підкреслював, що крім речей, за допомогою яких праця 
впливає на предмет праці і які тому так чи інакше служать провідниками його діяльності, у 
більш широкому змісті до засобів процесу праці відносять всі матеріальні умови, необхідні 
взагалі для того, щоб процес міг відбуватися. Прямо вони не входять у нього, але без них він 
або зовсім неможливий, або може відбуватися в недосконалому виді  

Причиною появи й виділення інфраструктури як самостійної сфери економіки став 
суспільний поділ праці. На основі методології дослідження генезису економічних систем у 
розвитку інфраструктури можна виділити наступні етапи: формування передумов 
виникнення сфери послуг на основі часткового й одиничного поділу праці; зародження й 
становлення інфраструктури в міру посилення взаємозв'язків між різними суб'єктами 
ринкового господарства й виникнення відсутніх елементів у цій системі; розвиток 
інфраструктури як невід'ємної складової сучасної ринкової економіки.  

Соціально-економічні передумови виникнення інфраструктури обумовлені розвитком 
товарного виробництва. У міру розвитку ринку, розширення границь товарно-грошових 
відносин формувалися потреби й з'являлися можливості виникнення нових видів діяльності.  

Тільки в період великого машинного виробництва, коли зросла продуктивність праці 
й збільшилися обсяги зробленої продукції, строки її реалізації, з'явилася об'єктивна 
необхідність у постійнім забезпеченні його зовнішніх умов. Якщо для етапу зародження 
інфраструктури характерно первісне виділення функцій щодо надання додаткових або 
допоміжних послуг у рамках основного виробництва, то подальше розширення її масштабів 
відбувалося в результаті виділення надання послуг з рамок компаній-споживачів у 
спеціалізовані фірми. Процес обігу продукту з'єднує послідовні ланки виробництва й стає 
його необхідною умовою. Внаслідок цього сформувалася окрема специфічна сфера 
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економіки, де відбувається продовження процесу виробництва в межах процесу обігу й 
створюються зовнішні умови функціонування підприємств, що одержала в економічній 
літературі назву «інфраструктура» (лат. infra — під і struktura — структура).  

До серйозних факторів, які гальмують процес формування регіональної 
інфраструктури відносять недостатнє усвідомлення тієї істини, що в міру прийняття урядом і 
законодавчими органами нових законів і постанов, практичні рішення щодо формування 
нових інфраструктурних структур переміщуються на регіональний  рівень.  

Дослідження процесів розвитку регіональної інфраструктури вимагає позначених 
методологічних підходів, заснованих на діалектиці й системності в процесі аналізу, тому що 
проблема розвитку регіональної інфраструктури багатоскладна, вона постійно поповнюється 
новими знаннями.  

Усвідомлення проблеми розвитку інфраструктури вимагає глибоких теоретичних 
узагальнень, серед яких важливе значення приділяється обґрунтуванню економічного змісту 
інфраструктури, визначенню суспільного її призначення, формуванню функцій через які це 
призначення реалізується й виявленню протиріч, які при цьому виникають. Опираючись на 
наукове пізнання всіх цих і інших проблем можна буде визначити й виділити напрямки 
розвитку регіональної інфраструктури. 

Отже, в літературі поки відсутнє загальноприйняте визначення інфраструктури. 
Термін «інфраструктура» перенесений в економіку й економічну географію наприкінці 1940-
х років з військового лексикону в словосполученні «військова інфраструктура», де він 
позначав сукупність постійних споруджень допоміжного призначення, що обслуговують 
збройні сили (це склади боєприпасів, продовольства, обмундирування, а також аеродроми, 
ракетні бази, майданчики для запуску ракет і ін.). Після цього економісти вводили цей термін 
у країнах, що розвиваються, як «соціальний накладній капітал», «суспільний накладний 
капітал», «зовнішня економія». Різноманітність позначень цього терміну підкреслювала його 
специфічність, однак загальновизнане визначення є істотним для розуміння й вирішення тих 
проблем, які стоять перед регіонами й країнами на шляху конкурентоспроможного розвитку 
економіки. 

Таким чином, уперше, термін «інфраструктура» був уведений в обіг західними 
вченими в 1950-і  й 1960-і  роки. До найперших робіт у цій області належать праці П. 
Розенштейна-Родана, Р. Нурксе, А. Самуельсона, В. Льюїса, Б. Хіггінса й ін. закордонних 
дослідників. Саме в їхніх роботах уперше зустрічається такий синонім інфраструктури як 
«накладний капітал». Роботи в області дослідження «соціального накладного капіталу» були 
підготовлені Д.Кларком, А. Хіршманом. Для цих робіт характерно значне розширення меж 
поняття інфраструктури, яка найчастіше охоплює не тільки галузі транспорту, зв'язку й 
матеріально-технічного постачання, але й невиробничу сферу, а також інституціональну 
інфраструктуру з її нотаріатом, органами юстиції, охорони порядку, муніципалітетами та ін. 
У якості основного критерію відбору інфраструктурних галузей найчастіше використовують 
показник їх низької рентабельності або взагалі її повна відсутність. Відповідно до цього 
виділяються види діяльності, нерентабельні для бізнесу й фінансовані за рахунок державного 
або місцевого бюджету, тобто фактично критерієм віднесення до інфраструктури стає 
джерело фінансування. У результаті статистика західних країн використовує широке 
трактування інфраструктурного комплексу, включаючи поряд з великими й 
капіталомісткими спорудженнями, пов'язаними зі створенням каналів, транспортних 
комунікацій, енергоцентралей, об'єктів комунального господарства міст і інших 
малорентабельних об'єктів, майже всі галузі невиробничої сфери, послугами якої 
індустріальний бізнес користується, але не ухвалює участі в їхньому фінансуванні. 

Більшість західних авторів у поняття інфраструктури поряд з її матеріальною 
частиною включають «інституціональну» і «персональну» інфраструктуру (адміністративні 
органи, кредитно-грошову й фінансову системи, науково-дослідні установи, освіту, охорону 
здоров'я та ін.).  
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В узагальненому виді, загальний підхід до поняття «інфраструктура» західних учених 
можна представити у вигляді наступної схеми (рис. 1). 

Категорія інституціональної інфраструктури охоплює всі загальноприйняті, 
загальновизнані правила суспільства, а також послуги й процедури для гарантії й виконання 
цих установлених правил. 

Нормативні правила представлені правопорядком, заснованому на чинній конституції 
країни. Від цих фундаментальних принципів економічна структура країни виникає як 
законно певний основний результат економічного порядку, який вибудовується на звичайно 
використовуваній практиці. 
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інфраструктура 
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інфраструктура 

 РЕГІОНАЛЬНА 
ІНФРАСТРУКТУРА  

 
 

 
 
 

Матеріальна 
інфраструктура 

Рис. 1. Складові регіональної інфраструктури 
 

Державний правовий устрій включає регулювання за групами відповідних завдань і на 
розподілі відповідних зобов'язань між різними інституціональними установами. 

Урядові завдання приводять до урядових видатків, які повинні бути покриті 
урядовими доходами. Ці завдання перебувають у віданні специфічних певних організацій, 
таких як парламент, адміністративна влада, суди. Вони є серйозною підставою для 
одержання спільних ефектів для інших складових загальної інфраструктури регіону. 

Інституціональні установи укладають у собі інструкції на встановлення цивільних 
відносин і на організацію й управління суспільним сектором. Тут потрібна організація чітких 
процедур, які відповідають політичним процесами й адміністративній практиці. 

Регіональний економічний устрій включає всі складені правила, що формують 
суспільно-узаконену підставу правопорядку для економічної сфери. Сьогодні більше немає 
протиріччя із приводу  законності більшості записаних принципів, і основних прав 
громадянина (наприклад, гарантія вільного розвитку людини й волі ділової активності 
(насамперед, вільного укладання договорів) в економічній діяльності.  

Пропозиція наступних суспільних товарів безперечно відповідає завданням уряду: 
законодавство й судочинство; внутрішня національна безпека; охорона права проведення 
фундаментального дослідження; обслуговування й збереження купівельної спроможності 
грошей у системі паперових грошей; захист виробництва військових товарів. Немає 
необхідності, щоб сама держава надавала ці послуги, державу повинна тільки гарантувати 
їхнє надання. 

Всебічна економічна оцінка державних установ і їх продуктивних дій у цей час дана 
новою встановленою економікою. Державна адміністрація по суті має на увазі суспільне 
ухвалення рішення в межах від ідентифікації проблеми до формулювання цілей, до вибору 
альтернатив вирішення, нарешті, до ухвалення конкретного рішення. Таким чином, 
управління державними установами відповідно до правил комунікації й підлегле 
законодавчим обмеженням є головним об'єктом адміністративної економіки й закону. 

Кардинальне місце в структурі економічної політики займає політика економічного 
порядку, яка формулює економічний устрій (наприклад, екологічно орієнтований розвиток 
економічного ладу соціальної ринкової економіки). Функціонування ринкової економіки 
вимагає, щоб уряд зайняв сильну позицію щодо захисту конкуренції, яка необмежено 
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підтримує всі необхідні заходи щодо управління, особливо тут у напрямку приватного 
забезпечення матеріальної інфраструктури. Регулярно, критичні зауваження, що виступають 
проти ринкової економіки, є нічим іншим, чим критичні зауваження політики уряду 
економічного порядку.  

Складова особистої або персональної інфраструктури (людський капітал)  включає 
чисельність і відповідні якості трудового населення (наприклад, загальна й фахова освіта, 
кваліфікація за різними функціями). 

Таким чином, мова йде про населення як перемінному капіталі й трудовою нормою 
участі, яка може коректуватися нормою його народжуваності, смертності й міграції 
(кількісний аспект персональної інфраструктури). Те ж саме відбувається й з 
характеристиками трудового населення (якісний аспект персональної інфраструктури). 

Персональна інфраструктура або людський капітал мають помітний вплив на 
інституціональну й матеріальну інфраструктуру (наприклад, постачання компетентної 
робочої сили для виробництва товарів матеріальної інфраструктури). 

Центральне місце персональної інфраструктури в результатах економічного життя 
пояснюється її безпосередньою причетністю до причин економічного зростання. 
Концентруючись винятково тут на якісному аспекті людського капіталу необхідно вказати: 
мотивацію трудового населення (готовність працювати, розвиватися, і прогресувати) 
збільшувати свою трудову інтенсивність і ефективність, підвищувати якість інновацій, 
здобувати досвід і практику; соціальний статус і професійний образ; реакцію на певний 
ступінь волі ділової активності. Усі ці фактори пов'язані з рівнем освіти економічних агентів, 
яке є надійним показником добробуту. 

Є багато підтверджень щодо відношення особистої інфраструктури до різних галузей 
економіки: популяційної теорії; трудової економіка; економіки освіти; теорії зростання, 
ендогенної теорії. 

Передбачається, що діяльність уряду повинна взагалі бути виключена зі сфери освіти, 
організацію якого й розвиток потрібно передати приватним ініціативам. Головна причина 
для цього положення проста: очевидна нестача посадових осіб підкреслює важливість ролі 
освіти в економічному зростанні і є довгостроковим процесом. Таке розуміння економічного 
зростання не повинне бути піддане небезпечним короткостроковим впливам, таким, 
наприклад, як можлива зміна державної політики освіти. Пропозиція освіти повинна іти за 
структурою попиту на послуги освіти згідно із правилами орієнтованого на прибуток 
виробництва, так можна коротенько представити вирішення проблеми детермінант 
інфраструктури освіти. 

Матеріальна інфраструктура являє собою засоби виробництва у формі транспорту, 
освіти, послуг охорони здоров'я, енергетичного встаткування, водного постачання, послуг 
каналізації, сміттєпроводу, і житлового фонду, послуг в адміністративних цілях і в 
збереженні природних ресурсів. Через її суспільне забезпечення, що часто дається в 
дійсності, у літературі матеріальна інфраструктура, також згадується як капітал в 
інфраструктурі, соціальний капітал, або суспільні послуги. 

Відмінність між капітальним устаткуванням і капітальними послугами, з одного боку, 
і операційними послугами або виробництвом продукції, з іншого боку укладається в 
просторовому уявленні щодо матеріальної інфраструктури: У горизонтальному підході  
можливо розрізнити: пункти системи (аеропорти, лікарні); мережні пункти системи 
(телефонний зв'язок, постачання електрики), і системи мережі (дороги). З вертикальної точки 
зору, розглядається континент, країна, область, територія, регіон (наприклад, міжнародні 
шосе, автомагістралі між містами й регіонами, швидкісні автомагістралі, автостради й 
посилкові дороги, шляхи й головні вулиці, місцеві вулиці). 

Примітною є динамічна взаємозалежність ефектів матеріальної інфраструктури й 
детермінант матеріальної інфраструктури, особливо в регіональному контексті. Чітка 
ідентифікація матеріальної інфраструктури із суспільними товарами є перебільшенням. 
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Таким чином, створення й обслуговування матеріальної інфраструктури - обов'язок 
суспільства стосовно окремих продуктивних економічних агентів. Матеріальна 
інфраструктура приймає форми, котрі орієнтовані на домашнє господарство інфраструктури, 
виробничу інфраструктуру, і орієнтовану на ринок інфраструктуру. Усі ці типи, виявляють 
певні позитивні або негативні ефекти на демографічні й економічні перемінні. 

Обов'язок матеріальної інфраструктури суспільства - відповідати попиту на цю 
інфраструктуру від економічних агентів. Задоволення інфраструктурного попиту привертає 
увагу до додаткових послуг матеріальної інфраструктури й елементів її різних категорій.  

Таким чином, можна сказати, що вирішальний зміст загального терміну 
«інфраструктура» - це активізація й мобілізація потенційних можливостей економічних 
агентів, а створення й обслуговування інфраструктури є  обов'язком суспільства перед 
кожним його окремим економічним агентом. 

У вітчизняній економічній літературі також існують різні точки зору щодо визначення 
терміну інфраструктури. Найбільше поширення одержало наступне трактування: 
«Інфраструктура — комплекс галузей господарства, що забезпечує загальні умови 
функціонування економіки (дороги, зв'язок, транспорт, освіта і т.п.)» [1], що дає спрощену 
уяву про системне явище. Ще більш вузьке визначення інфраструктури дане в економічній 
енциклопедії, де вона представлена як «мережі, у яких здійснюються поставки продукції між 
вилученими друг від друга економічними агентами, а також галузі економіки, що 
експлуатують такі мережі» [2], і дана класифікація, яка потребує істотного уточнення. Поряд 
з наведеними визначеннями слід зазначити як просування вперед комплексний підхід до 
дослідження інфраструктури в роботі АС. Новосьолова [3]  

В 60-70-і рр. XX ст. у вітчизняній економічній науці активно досліджувалися 
проблеми розвитку виробничої, соціальної, екологічної інфраструктури. На початку 80-х рр. 
з'явився термін «ринкова інфраструктура», що визначає самостійну підсистему, котра 
обслуговує сферу обігу. У період ринкових перетворень у нашій країні увага до ринкової 
інфраструктури підсилилося, оскільки її створення з'явилося однією з умов переходу до 
ринку. В економічній теорії ринкова інфраструктура розглядається як один з найважливіших 
факторів формування сучасного ринкового господарства поряд зі світовим господарством і 
державним регулюванням. Зв'язок між формуванням ринкової економіки й ринковою 
інфраструктурою обумовив її трактування в цей період саме як «комплекс галузей, 
підгалузей і сфер діяльності, головне завдання яких зводиться до доведення товарів від 
виробника до споживача» [4]. 

Уперше у вітчизняній пресі термін охопив обслуговуючі системи не тільки 
виробництва, але й соціальної сфери. До галузей інфраструктури стали відносити 
енергетику, транспорт і зв'язок, будівництво, водопостачання, сферу обслуговування 
(соціально-побутове обслуговування населення) і ін. У галузевому плані вона являє собою 
комбінацію допоміжних галузей, що обслуговують, господарства (і видів діяльності), а в 
територіальному плані - комбінацію будинків, споруджень, природно-технічних (водні 
шляхи) і інженерно-технічних систем (транспортної, енергопостачання, водопостачання, 
зв'язки й інших комунікацій). 

Як бачимо, визначення змісту терміну «інфраструктура» зводиться головним чином 
до перерахування елементів, які, на думку авторів, входять у її сферу. Однак, одного 
перерахування вхідних в інфраструктуру галузей, виробництв і об'єктів недостатньо. 
Важлива не тільки проста сукупність її складових частин, але й та їхня обумовленість, яка 
характеризує інфраструктуру як елемент продуктивних сил. При цьому дуже важливо 
враховувати у визначенні поняття даної категорії й визначення її основного завдання й 
функції. 

Проведене дослідження запропонованих у науковій літературі теоретичних підходів 
до визначення змісту поняття «інфраструктура» і її складу підтверджує відсутність єдиної 
думки в цьому питанні. Однак сукупність цих визначень не тільки доповнюють один одне, 
але й розкривають зміст й сутність поняття «інфраструктура», що дозволяє сформулювати 
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свій авторський підхід до визначення поняття «регіональна інфраструктура» і її складу з 
обліком її нових функціональних ролей. 

Під регіональною інфраструктурою слід розуміти сукупність усіх відповідних 
детермінант, таких як: інституціональні правила й інструкції, що законодавчо регулюють 
соціально-економічну діяльність регіону, усілякі види капіталу, котрі він має в наявності які 
загалом визначають рівень розвитку й конкурентоспроможність регіонального економічного 
потенціалу. 

Таким чином, інституціональна інфраструктура, яка забезпечується державою, надає 
послуги, містить правила й процедури, що гарантують й дозволяють формувати потенційні 
економічні можливості економічних агентів регіону. Персональна інфраструктура 
представлена чисельністю (кількісна сторона інфраструктури) і властивостями (якісна 
сторона інфраструктури) трудового населення (людський капітал), які впливають на 
економічні можливості економічних агентів регіону. Матеріальна інфраструктура має 
безпосереднє відношення до основного капіталу, який визначає рівень розвитку 
регіонального економічного потенціалу й конкурентоспроможність регіону. 

Відмінною рисою даного визначення є те, що воно обґрунтовує роль інфраструктури у 
визначенні рівня розвитку регіонального економічного потенціалу й 
конкурентоспроможності регіону, які представляють величезне значення на шляху його 
соціально-економічного розвитку. 

Вирішальним фактором успішного розвитку регіону стає не основне виробництво, а 
інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, виробничої сфери, і території в 
цілому. Стабільність регіону залежить від того, наскільки розвинена в ньому інфраструктура 
й наскільки вона готова до розвитку основного виробництва. Чим більше розвинена 
інфраструктура, тим більш гнучкою є вся економіка регіону, тим на більш міцній основі 
базується його соціально-економічний розвиток і процвітання. 

Розглянемо більш детально компоненти регіональної інфраструктури. Так, в 80-х 
роках вітчизняним ученим О. Алимовим були запропоновані наступні складові 
інфраструктури: виробнича, соціальна (соціально-побутова й соціально-духовна) та 
інституціональна.  

Під виробничою інфраструктурою слід розуміти сукупність галузей, тобто 
організаційно відокремлених об’єктів, які забезпечують нормальний хід суспільного 
виробництва через надання послуг з обміну результатами діяльності між підприємствами 
матеріального виробництва. Зокрема, до інфраструктури належать підприємства і організації 
електро-, тепло- і газопостачання, транспортні різних видів, матеріально-технічного 
постачання і збуту продукції, інформаційного та ділового обслуговування тощо. 

Соціальна інфраструктура — це сукупність, або комплекс галузей, що виділяються в 
системі суспільного поділу праці за функціональним призначенням у процесі відтворення 
задоволення потреб населення у послугах. На розвиток соціальної інфраструктури впливає 
просторовий чинник. Її функціонування нерозривно пов’язане з населенням конкретної 
території. У соціальній розрізняють соціально-побутову та соціально-духовну 
інфраструктуру. Соціальна інфраструктура має чітко виражений територіальний характер, 
оскільки пов’язана з обслуговуванням людей, які проживають у поселеннях міського та 
сільського типу і мають бути забезпечені сприятливими умовами життєдіяльності. Вона 
активно впливає на відтворення робочої сили, темпи розвитку та ефективність суспільного 
виробництва. Вплив її на відтворення робочої сили виявляється у зниженні втрат сукупного 
робочого часу, підвищенні продуктивності праці, подовженні періоду працездатності, 
формуванні висококваліфікованих кадрів. 

Інституціональна інфраструктура поєднує елементи управління просторовими 
соціально-економічними й політичними процесами — органи прийняття рішень різного 
рівня. 
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Іншим дослідником у 2001 р. О. Іншаковим був використаний факторний підхід при 
визначенні компонентів інфраструктури. Відповідно до факторного підходу він виділив 
наступні функціональні складові ринкової інфраструктури:  

Екологічна інфраструктура — група галузей, що забезпечують раціональне 
використання природних ресурсів і екологічну безпеку особистості, суспільства й держави.  

Соціальна інфраструктура — галузі, функції яких спрямовані на відтворення робочої 
сили: охорона здоров'я, освіта, роздрібна торгівля, пасажирський транспорт, житлово-
комунальне господарство, сфера організації дозвілля, туризм, громадське харчування, 
служба побуту та ін.  

Виробнича інфраструктура — комплекс галузей, що забезпечують зовнішні умови 
безпосередньо процесу виробництва. У неї включаються вантажний транспорт, електро-, 
газо-, водопостачання, складське господарство, зв'язок, а також сфера ділових послуг, до якої 
відноситься: реклама й маркетингове обслуговування, оренда й лізинг (сфера, що поєднує у 
собі оренду й кредитування оплати оренди встаткування), консультаційне обслуговування 
(консультування з питань управління, інвестиційної політики й ін.), інжиніринг (сфера 
інженерно-консультаційних і проектних послуг), сфера щодо забезпеченню тимчасових 
потреб у робочій силі й ін.  

Інституціональна інфраструктура — комплекс галузей і сфер діяльності, що 
здійснюють макроекономічне регулювання економіки, що підтримують найбільш 
оптимальні макроекономічні пропорції розвитку національного господарства.  

Комерційна (організаційна) інфраструктура — сукупність інститутів, що 
обслуговують функціонування ринків, й забезпечують доведення продукту від виробника до 
споживача: товарні біржі, підприємства оптової й роздрібної торгівлі, аукціони, ярмарки, 
посередницькі фірми.  

Інформаційна інфраструктура — установи інформаційного обслуговування 
підприємств різних сфер діяльності (одержання й обробка інформації, виробництво 
програмного забезпечення, послуги зі створення й використання баз даних).  

При дослідженні інфраструктури товарного ринку у 2003 р. М. Бєлявцев запропонував 
наступні складові інфраструктури, які містять у собі найважливіші блоки, що визначають 
ефективність функціонування економіки в цілому [5].  

Виробнича інфраструктура являє собою сукупність галузей і підгалузей, основними 
функціями яких є виробничі послуги й забезпечення економічного обороту в народному 
господарстві. Виробнича інфраструктура включає: транспорт усіх видів, що обслуговує 
виробництво; засоби зв'язку, що обслуговують виробництво; матеріально-технічне 
постачання й систему просування товарів; заготовки й збут сільськогосподарської продукції; 
об'єкти електроенергетики. 

Соціально-побутова інфраструктура – це сукупність галузей і підгалузей, що 
забезпечують матеріальні, культурні й побутові умови для розміщення й нормальної 
життєдіяльності людей. 

Інституціональна інфраструктура виступає не як самостійна галузь або підгалузь, а 
обслуговує їх у ролі керуючої підсистеми. Вона формується з організацій, які безпосередньо 
управляють відтворювальним процесом, або обслуговують сферу обігу (наприклад, установи 
фінансово-кредитної й банківської систем, обчислювальні центри й ін.). Інституціональна 
інфраструктура діє на різних рівнях господарської діяльності в границях господарюючого 
суб'єкта (регіону, секторів, підприємства), де складаються й виконуються різноманітні 
господарські плани. Функції інституціональної інфраструктури полягають у тому, щоб 
виробити такий внутрішній правопорядок, що діє в рамках якого-небудь господарського 
організму, щоб результати господарської діяльності давали можливість суб'єктам, що беруть 
участь у ній  розвиватися й забезпечували рівність ефекту для них.  

Екологічна інфраструктура складається зі споруджень і об'єктів, призначених для 
охорони, відтворення й поліпшення навколишнього природного середовища. Формування 
екологічної інфраструктури стало нагальною потребою сучасного етапу розвитку 
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суспільства, що обумовлене зростанням темпів видобутку й використання різноманітних 
природних ресурсів, забрудненням зовнішнього середовища відходами виробництва й 
споживання.  

Персональна інфраструктура охоплює кількість і «якість» (рівень підготовки) людей, 
що приймають участь у працерозділеному товарному господарстві, з обліком їх роботи, що 
сприяє підвищенню ступеня інтеграції загальної господарської діяльності.  

Високорозвинена інфраструктура має велике значення для ефективного 
функціонування економіки, оскільки є важливим чинником у визначенні місця розташування 
економічної діяльності, а також видів діяльності або секторів, які можуть розвитися в 
кожному конкретному випадку. Високорозвинена інфраструктура зменшує вплив відстаней 
між регіонами, що забезпечує інтеграцію національного ринку й низьковитратний зв'язок з 
ринками інших країн і регіонів. Також, якість і розвиненість інфраструктури впливають на 
економічний ріст, різними способами скорочують нерівність у рівні доходів і сприяють 
боротьбі з бідністю. Добре розвинена транспортна й комунікаційна інфраструктура є 
передумовою доступу найменш розвинених населених пунктів до основних економічним 
процесам і сервісам. 

Ефективні види транспорту — якісні морської, залізниці й автомобільні, порти й 
повітряний транспорт — дозволяють підприємцям гарантовано й вчасно доставити товари й 
послуги на ринок, а працівникам — пересуватися по країні в пошуку найбільш підходящих 
робочих місць. Економіка також залежить від безперебійного постачання електроенергією в 
необхідному обсязі, що забезпечує належний режим роботи підприємств і заводів. Нарешті, 
широка й розвинена телекомунікаційна мережа гарантує швидкий і вільний потік інформації, 
який підсилює загальну економічну ефективність тим, що дозволяє гравцям на ринку 
враховувати всю наявну інформацію при прийнятті рішень і обмінюватися нею. 

При визначенні рівня конкурентоспроможності країн та регіонів Всесвітній 
економічний форум застосовує кілька показників, серед яких окремо виділено показник 
інфраструктури, котрий складається з таких детермінант:  

- якість інфраструктури в цілому (транспорт, телекомунікації, електроенергетика); 
- якість доріг (дорожня інфраструктура); 
- якість залізно дорожньої інфраструктури; 
- якість портової інфраструктури ; 
- якість інфраструктури повітряних перевезень; 
- пасажирообіг авіаційного транспорту; 
- якість електропостачання в регіоні; 
- чисельність абонентів відсоткової мережі; 
- кількість телефонних ліній, кількість телефонних апаратів телефонної мережі 

загального використання у регіоні. 
Неважко помітити, що питання про визначення складу інфраструктури, зокрема в 

регіональному аспекті, представляється досить складним, його остаточне вирішення вимагає 
подальших досліджень. Проте, уже зараз звертає на себе увагу той факт, що включення 
транспортної складової в блок виробничої інфраструктури є не зовсім вірним. На нашу 
думку, цей компонент повинен виступати окремим блоком, тому що в силу своєї двоїстої 
орієнтації (обслуговує виробничу й соціальну сфери), транспортна інфраструктура визначає 
не тільки економічну, але й соціальну цінність території (рис. 2). 

Транспорт являє собою не просто одну із частин господарської системи, але й одне з 
найбільш істотних умов успішного функціонування всієї економіки регіону. Він впливає на 
формування територіальних пропорцій соціально-економічного розвитку, виступає 
важливим індикатором рівня ринкової активності. 

Такі показники, як вантажообіг і пасажирооборот транспорту, щільність шляхів 
сполучення, є одними з основних в оцінці загального соціально-економічного положення 
різних країн. 

 113



Очевидно, що ефективність функціонування економіки держави багато в чому 
залежить від рівня розвитку транспорту. Виконуючи функцію просторового переміщення 
вантажів і людей, транспорт зв'язує виробництво й споживання, поєднує різні підприємства, 
галузі й регіони в єдиний комплекс, забезпечуючи безперервний процес розвитку 
продуктивних сил. 
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Рис. 2. Місце транспортної складової в регіональній інфраструктурі 
 

Він виступає як матеріальна основа, для економічної інтеграції регіонів. І, нарешті, 
транспорт – гігантська сфера уложення людської праці. Транспорт був і залишається 
потужним засобом для вирішення соціально-економічних проблем, і насамперед для 
вирівнювання рівня життя населення регіонів. Полегшує фізичну працю, котра витрачається 
у виробництві (при переміщенні предметів і засобів праці) і в побуті. 

Транспорт здобуває все більше соціально-культурне значення, сприяє збереженню 
здоров'я, надає великим масам людей можливість вільно користуватися оздоровчими зонами 
та природними  цінностями не тільки найближчих, але й далеких регіонів країни для 
відпочинку й спорту. Обмін друкованими добутками, кінофільмами, пересилання шедеврів 
мистецтва для проведення виставок, доступність великим масам людей найбільших наукових 
і культурних центрів країни й закордонних держав з їхніми музеями, бібліотеками, театрами, 
пам'ятниками архітектури – усе це вплинуло й продовжує впливати на рівень культури 
людей. Потужним стимулятором зростання науки й культури народів є спілкування вчених, 
письменників, художників, музикантів, ділові поїздки на конференції, симпозіуми, 
фестивалі, виставки й т.п. 

За всіх часів транспорт розглядався як один з найважливіших факторів військової 
могутності держав. Велике оборонне значення сучасного транспорту не обмежується тим, що 
він являє собою матеріальну базу для пересування збройних сил, тилових служб і 
функціонування військової економіки. Сучасні транспортні засоби стали органічною 
частиною багатьох видів військової зброї. 

Транспорт є одним з вирішальних факторів розвитку регіональної економіки, однак 
розвиток і розміщення транспорту обумовлене розміщенням виробництва [6]. 

Виконуючи функцію просторового переміщення продукції, транспорт зв'язує 
виробництво й споживання, є матеріальною основою міжгалузевих зв'язків і міжрайонної 
взаємодії, створює умови для економічної самостійності регіонів і єдності економіки країни, 
забезпечує безперервний процес розвитку продуктивних сил. Виходячи з вищевикладеного, 
можна сказати, що основним завданням транспорту є своєчасне й повне задоволення попиту 
народного господарства й населення в перевезеннях. 

Її реалізація забезпечується більш тісною координацією роботи всіх видів транспорту 
між собою й з галузями народного господарства. 

Крім того, у міру розвитку продуктивних сил регіональний транспортний комплекс 
потребує постійного вдосконалювання як в області раціоналізації розміщення, так і її 
якісного рівня: відновлення матеріально-технічної бази, поліпшення організаційно-
управлінської системи [7]. 
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У міру розвитку транспортної системи регіону створюються умови для здешевлення 
перевезень і розширення можливостей виробничих комплексів. 

Із цього можна зробити очевидний висновок, що за інших рівних умов переваги 
будуть мати райони, що вже мають розвинену транспортну інфраструктуру. 

У свою чергу транспортна система формується під впливом економічних і природних 
умов розвитку регіону, відображаючи властиві йому особливості територіальної організації 
господарства, спеціалізації виробництва, розміщення пунктів виробництва й споживання. 

Функціонування й розвиток транспортного комплексу як елемента соціально-
економічної системи регіону характеризується наступними особливостями [8]: 

- тривалими строками створення й нарощування потужності об'єктів; 
- значним періодом окупності інфраструктурних фондів, оскільки в більшості 

випадків ефективність створення інфраструктурних об'єктів проявляється у віддаленому 
періоді, у тому числі в базисних галузях; 

- тривалим строком функціонування, динамічним режимом роботи при нерівномірнім 
завантаженні фондів, що вимагає значних резервів потужностей; 

- тісною взаємодією практично з усіма галузями народного господарства; 
- транспорт не створює речовинний продукт, транспортну продукцію не можна 

накопичувати й зберігати; 
- функціонування транспортних об'єктів має властивість інерційності; 
- має місце значний емерджентний ефект, що обумовлене великою кількістю 

взаємодіючих елементів; 
- значна частина ефекту функціонування й розвитку транспорту не знаходить відбиття 

в показниках його роботи, а проявляється в базисних галузях і соціальній сфері. 
Таким чином, транспорт впливає на економіку регіону, забезпечуючи баланс інтересів 

виробників і споживачів. Пропорційний розвиток виробничого й транспортного комплексів, 
тобто відповідність пропускних і провізних спроможностей транспортної системи території і 
її потреб у перевезеннях, дозволяє досягти максимального ефекту народногосподарського 
розвитку регіону. 

Основою впливу транспортного комплексу на соціально-економічний розвиток 
регіону може бути розуміння регіональної економіки як сукупності відтворювальних циклів 
(відтворення виробничих послуг, а в їхньому складі відтворення вантажного транспорту й 
відтворення соціально-побутових послуг, що включають відтворення послуг пасажирського 
транспорту). Відтворювальні цикли становлять єдину систему й перебувають у постійній 
взаємодії [9]. Вони являють собою основу соціально-економічного розвитку регіону, 
забезпечуючи умови для взаємодії всіх суб'єктів регіональної економіки.  

Отже, вплив транспортного комплексу на соціально-економічний розвиток регіону 
реалізується в процесі відтворення транспортних послуг на регіональному рівні, 
здійснюваних на території регіону й прямо або побічно пов'язаних з економікою й 
соціальною сферою. Високий транзитний потенціал регіону – його найважливіша 
конкурентна перевага, потужний фактор економічного й соціального розвитку. 

Особливістю виробництва транспортної послуги є те, що всі стадії відтворення 
здійснюються одночасно. Така специфіка транспортної послуги обумовлює необхідність 
кількісного відбиття в системі показників прояву трьох-рівневого тлумачення категорії 
«транспортна послуга» залежно від виду транспорту й групи інтересів споживачів: різновид 
блага, різновид діяльності, вид економічних відносин. 

Транспортний комплекс на території регіону включає два складових елемента: 
- транспорт як сукупність елементів двох груп:  матеріально-речовинних об'єктів 

транспортної інфраструктури, інших елементів основних і обігових фондів транспортних 
організацій та зайнятих на транспорті; 

- транспортна діяльність щодо переміщення вантажів і пасажирів, навантаженню-
розвантаженню, щодо управління рухом на транспорті й охоплює внутрішньо-регіональний 
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рух й рух між країнами, ознакою віднесення якої до території регіону є момент відправлення 
вантажів з його території і момент придбання квитків пасажирами на території регіону [10]. 

Інфраструктура регіону, і, відповідно його транспортний комплекс має особливості, 
які визначаються специфікою розвитку продуктивних сил, різними суспільно-політичними 
структурами суспільства, а також характером заселення й розміщення населення, ступенем 
урбанізації, розміщенням міст, особливістю історичного розвитку транспортної системи й 
розташування території регіону. Тому при здійсненні регіонального управління розвитком 
інфраструктури регіону необхідно обов'язково враховувати багато факторів, тому що вона 
створює умови, котрі дозволяють території бути  конкурентоспроможною. Ті регіони, які 
швидше створюють виробничу, у тому числі, транспортну інфраструктуру, одержують стійкі 
конкурентні переваги, що реалізується в припливі інвестицій, більш продуктивних факторів і 
умов виробництва й забезпечують регіональне економічне зростання. 

Таким чином, на підставі розгляду підходів західних і вітчизняних авторів до 
визначення змісту категорії «інфраструктура», було сформульовано авторське уявлення 
щодо змісту поняття «регіональна інфраструктура». Дане визначення підкреслює значимість 
детермінант інфраструктури в забезпеченні конкурентоспроможності регіону.  

При дослідженні складових загальної інфраструктури регіону, було визначене місце в 
ній транспортної інфраструктури (транспортного комплексу). Обґрунтовано, що транспортна 
інфраструктура повинна бути самостійною ланкою, тому що безпосередньо зв'язана як з 
виробничою, так і із соціальною інфраструктурою регіону. 

На підставі розгляду транспортної складової інфраструктури як умови, що забезпечує 
протікання відтворювального процесу в регіоні, був відзначений її зв'язок із зовнішнім 
середовищем регіону, а також специфікою продукції транспорту. Дана специфіка 
проявляється в збігу в часі всіх сфер відтворення транспортної послуги (її надання, 
споживання, розподілу і обміну). Цей факт обумовив розгляд транспорту як різновиду блага, 
виду діяльності й певної форми економічних відносин. 
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Постановка проблеми. Ринкові принципи господарювання мають за основну мету 
досягнення економічного зростання держав та добробуту їх громадян і аж ніяк не 
передбачають ощадливого використання природних ресурсів та дбайливого відношення до 
довкілля, виступаючи тим самим певного роду агресором по відношенню до навколишнього 
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природного середовища. Таким чином вони тотожні з принципами «коричневої економіки», 
в результаті функціонування якої людство отримує зміну клімату, втрату біорізноманіття, 
опустелення, надзвичайне забруднення довкілля, виснаження природних ресурсів, нестачу 
питної води, продовольства, енергії тощо. 

Нобелівський лауреат у галузі економіки за 2009 рік Пол Кругман писав, що коли є 
«негативні зовнішні фактори», тобто витрати, які несуть економічні суб'єкти, при тому, що 
інші економічні суб’єкти не сплачують адекватну ціну за забруднення навколишнього 
середовища та використання природних ресурсів, припущення про те, що ринкова економіка 
буде саморегулюватися, не працює. «Зелена» економіка дає відповіді на ці питання [8]. 

Саме тому експерти ООН наголошують на необхідності формування «зеленої 
економіки», яка передбачає досягнення економічного зростання на основі «зелених» 
технологій та екологізації ключових галузей національної економіки.  

Важливими для цього є заходи попереджувального характеру: екологічна 
реструктуризація, екологічна модернізація та рециклінг. Еколореструктуризація являє собою 
зміну галузевої структури національної економіки завдяки зниженню попиту на продукцію 
екодеструктивних галузей чи модернізації фірм-споживачів цієї продукції з метою зниження 
витрат та втрат природних ресурсів на одиницю виготовленої продукції. Екомодернізація 
виробництва полягає у зміні його технологічної бази для підвищення ефективності 
використання природних ресурсів та зміцнення екологічної безпеки як самого виробництва, 
так і отриманої продукції чи наданих послуг. Рециклінг – це процес переробки відходів, або 
залучення їх у виробничий процес як сировини, попереджуючи скорочення ресурсного 
потенціалу країни та негативний вплив на довкілля.  

Аналіз останніх досліджень. Питання «озеленення» економіки вивчали вітчизняні та 
зарубіжні вчені, серед яких слід виділити М. Борущак, Б. Буркинського, О. Веклича, Т. 
Галушкіну, З. Герасимчука, Б. Данилишина, С. Ілляшенка, В. Кравціва, П. Кругмана, В. 
Реутова, В. Семенова, П. Скрипчук, Д. Стеченко, В. Тарасову, С. Харічкова, Є. Хлобистова, 
М. Хвесика та ін.  

Мета статті. На жаль, питання суті «зеленої економіки» досі до кінця не з’ясовані, 
потребують окремих досліджень й питання становлення «зеленої економіки» у сфері 
водокористування в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Добробут суспільства, безпека громадян серед іншого 
значно залежить від екологічної ситуації в країні. На сьогоднішній день вона 
характеризується як кризова. Екологічна безпека суспільства знаходиться у тісному 
взаємозв’язку із економічним розвитком, а екологічний стан країни найбільш об’єктивно 
фокусується у демографічних показниках (здоров’я населення, середня тривалість життя 
тощо).  

Не останню роль у цьому відіграє забезпеченість населення якісними водними 
ресурсами, оскільки вода має надзвичайно важливе значення для організму людини. Вона 
поставляє в клітини організму поживні речовини (вітаміни, мінеральні солі) і виводить 
відходи життєдіяльності, виступає основним середовищем, в якому відбуваються важливі 
біохімічні реакції. Вода бере участь у процесі терморегуляції та дихання. У своїй діяльності 
люди використовують воду для безпосереднього споживання (питна вода), підтримання 
санітарно-гігієнічних норм, у побуті та виробничій діяльності тощо. Вода також може бути 
небезпечною для людини: захворюваність в результаті споживання чи використання 
забрудненої води, повені, засухи, цунамі тощо. 

Одними з основних забруднювачів навколишнього природного середовища, в тому 
числі водних ресурсів, є галузі економіки, основною метою функціонування яких є 
забезпечення населення необхідними продуктами. Вони  забруднюють навколишнє природне 
середовище, зокрема водні ресурси, що порушує їх природне відтворення, водний баланс, 
змінює режим руху, якості та рівня ґрунтових вод, термічний і біологічний режим вод, умови 
льодоставу, паводків, туманів, спричиняє цвітіння вод, загибель живих організмів. Внаслідок 
споживання неякісної води виникає загальна слабкість, головні болі, в’ялість, дратівливість,  
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Таблиця 1 
Залежність забруднення водних ресурсів та смертності населення від рівня розвитку 

галузей економіки в Україні, 2012 р.* 

Групи областей за рівнем скиду забруднених 
зворотних вод у природні водні об’єкти в 

розрахунку на 1 особу, м3 

І до 6,0 ІІ 6,0 і вище 
в т.ч. у 

підгрупах за 
коефіцієнтом 
смертності, 
проміле 

в т.ч. у 
підгрупах за 
коефіцієнтом 
смертності, 
проміле 

Показник 

вс
ьо
го

 

І до 
15,3 

ІІ 15,3 і 
вище 

вс
ьо
го

 

І до 
15,3 

ІІ 15,3 
і вище 

В
 с
ер
ед
нь
ом

у 
по

 У
кр
аї
ні

 

Кількість областей у групі / підгрупі 14 7 7 11 6 5 25 
Рівень скиду забруднених зворотних вод у природні 
водні об’єкти в розрахунку на 1особу, м3 2,4 2,5 2,2 62,0 31,8 89,3 35,0 
Коефіцієнт смертності, осіб на 1000 постійного 
населення 14,6 13,3 16,0 15,0 13,7 16,6 14,8 
Валова додана вартість в розрахунку на 1 особу, тис. 
грн. 19,6 17,9 21,3 24,7 20,4 28,6 22,4 
в т.ч.: сільського господарства 3,3 2,6 3,9 2,1 2,3 1,7 2,6 
добувної промисловості 0,9 0,6 1,3 3,0 0,4 5,3 2,1 
переробної промисловості 2,6 2,1 3,0 4,6 2,8 6,3 3,7 
електроенергетики 0,8 0,7 0,9 1,1 1,0 1,2 1,0 
будівництва 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
транспорту 2,3 1,9 2,6 2,7 3,0 2,4 2,5 
комунальних послуг 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
Введення в дію місцевих каналізаційних та 
водостічних мереж, м на 1000 осіб 0,38 0,55 0,22 0,31 0,36 0,27 0,34 
Введення в експлуатацію житла, м. кв. загальної 
площі на людину 0,25 0,24 0,27 0,14 0,21 0,08 0,19 
Валова продукція сільського господарства, тис. грн. 
на особу 7,1 5,3 8,9 4,3 4,5 4,0 5,5 
Автозаправні станції, одиниць на 10 000 осіб 
населення 1,76 1,60 1,93 1,50 1,66 1,34 1,62 
Перевезення вантажів автомобільним транспортом, 
тонн на особу 26,88 10,14 43,31 31,14 13,73 46,89 29,21 
Частка в структурі обсягів реалізованої промислової 
продукції, % 
добувної промисловості 3,96 2,76 5,16 8,48 2,65 15,48 5,95 
харчової промисловості 34,99 30,81 39,16 20,90 24,22 16,92 28,79 
легкої промисловості 2,20 2,70 1,70 1,35 1,37 1,34 1,83 
деревообробної промисловості 2,71 4,14 1,27 1,25 1,92 0,46 2,07 
целюлозно-паперової промисловості 2,77 2,79 2,76 2,07 1,55 2,70 2,46 
нафтопереробної промисловості 3,09 1,70 4,49 6,85 5,62 8,32 4,74 
хімічної та нафтохімічної промисловості 6,60 5,79 7,41 8,09 10,33 5,40 7,26 
металургійної промисловості 3,52 2,83 4,21 15,65 11,38 20,76 8,86 
машинобудування 13,06 15,93 10,19 12,42 12,83 11,92 12,78 
електроенергетики 20,01 22,83 17,19 18,81 22,77 14,06 19,48 

*Розраховано автором за джерелом 4 
 

зниження природних реакцій, пам’яті, втрата слуху, зниження концентрації, розлади сну, 
захворювання на алергію, анемію, холеру, дизентерію, черевний тиф, отруєння, хвороби 
опорно-рухового апарату, захворювання шлунка й легень, серцево-судинної, дихальної та 
ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту, розвиток онкологічних захворювань та 
генетичні зміни у майбутніх поколінь, у складних випадках це може призвести до летальних 
випадків, що є загрозою демографічній безпеці держави. Таким чином, зростає загроза 
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прісноводній та демографічній безпеці особи та країни, і одним із способів її зниження може 
бути ефективний інноваційний розвиток економіки. 

Галузі економіки використовують значні обсяги водних ресурсів на виробничі цілі, а 
серед галузей економіки, що завдають значної шкоди водним ресурсам (за результатами 
проведеного статистичного групування за даними Державної служби статистики України 
[4]), доцільно виділити добувну, металургійну, переробну, особливо нафтопереробну, 
хімічну промисловість, транспорт, електроенергетику, житлово-комунальне господарство, 
харчову промисловість, будівництво та сільське господарство. 

Враховуючи те, що сучасна економічна система є недосконалою, економісти-екологи 
прийшли до висновку про необхідність її оновлення. Намагаючись досягти економічного 
зростання та підвищення рівня життя, ми створюємо ряд екологічних проблем і безмежно 
виснажуємо природні ресурси. Така модель економіки несе у собі загрозу для 
сьогоднішнього і прийдешнього поколінь. Часто її ще називають «коричневою» економікою 
через значну залежність від непоновлюваних джерел енергії, високу ресурсозатратність 
існуючих виробничих технологій та нераціональність використання природних ресурсів, 
наявність значних обсягів виробничих відходів, концентрацію інвестицій у нестабільні 
сектори економіки, і як наслідок надзвичайний рівень вичерпування природних ресурсів і їх 
забруднення.  

Сьогодні для існування людства потрібна така кількість ресурсів, яка виходить за 
межі природних можливостей нашої планети. В останню чверть століття спостерігалося 
зростання світового ВВП в 4 рази, але економічне зростання досягається головним чином за 
рахунок витрати природних ресурсів. Якщо наші вимоги до природних ресурсів й далі 
продовжать зростати в такому темпі як зараз, то в 2030 році для підтримки життя людства 
знадобиться еквівалент двох нинішніх планет, а в 2050 році – 2,8 планети. Очевидно, що 
необхідні принципово нові кроки, перехід на таку концепцію розвитку, яка дозволить 
вирішувати соціальні, фінансові, паливні та кліматичні проблеми комплексно [3]. 

Відчуваючи гостру потребу у економічній, екологічній та соціальній модернізації 
економіки, науковці та практики створили концепцію «зеленої» економіки, яка вперше була 
проголошена у березні 2009 року напередодні саміту G20 у Лондоні. 

Концепція «зеленої» економіки зародилась і отримала подальшого розвитку на ряді 
міжурядових форумів та засідань: Ініціатива зі створення зеленої економіки ЮНЕП 
(Програма Організації Об’єднаних Націй з питань навколишнього середовища), Стратегія 
зеленого зростання ОЕСР (Організація Економічного Співробітництва та Розвитку), 
Конференція ООН зі сталого розвитку (Ріо+20), дискусія лідерів Великої двадцятки. Уряди 
усіх країн світу шукають шляхи виходу із потужної екологічної та економічної кризи, 
намагаючись при цьому забезпечити соціальний прогрес суспільства. 

Наразі концепція «зеленої» економіки знаходиться на стадії розробки і тому не має 
однозначного визначення. У доповіді ЮНЕП зазначається, що «зелена» економіка – це 
«економіка з низькими викидами вуглецевих сполук, яка ефективно використовує ресурси і 
відповідає інтересам всього суспільства» [4]. В іншій доповіді ЮНЕП «зелена» економіка 
розглядається як «економіка,  яка  призводить до підвищення добробуту людей і зміцнення 
соціальної справедливості при одночасному істотному зниженні ризиків для навколишнього 
середовища та дефіциту екологічних ресурсів» [9]. На жаль, останнє визначення «зеленої 
економіки» носить скоріше політизований характер, а тому перше визначення має більше 
прав на існування. 

Найбільш прийнятне визначення «зеленої» економіки дала у своїй статті Т.П. 
Галушкіна [1]. На основі нього та, враховуючи усі існуючі характеристики «зеленої» 
економіки, пропонуємо під «зеленою» економікою розуміти економіку, що є залежною 
складовою довкілля, в межах якого вона функціонує і забезпечує зростання добробуту на 
умовах зниження забруднення навколишнього середовища, підвищення ефективності 
обмежених природних ресурсів, вторинного їх використання, попередження втрати 
біорізноманіття і надання екосистемних послуг.  
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Процес «озеленення» економіки вже почався. Так, річний оборот «зеленої» економіки 
в ЄС складає понад 300 млрд. євро, що дорівнює 2,5 % ВВП. У ній вже зайнято близько 3,4 
млн. осіб, тобто 1,5 % усіх працевлаштованих. Чверть усіх інвестицій спрямовується саме у 
чисті технології. Наприклад, такий напрям, як вітроенергетика, дає максимальний приріст 
інвестицій порівняно з іншими галузями економіки Євросоюзу за останні роки [5]. Країни-
члени ЄС уже розробили і почали впровадження «зелених» нововведень у сфері енергетики, 
громадського транспорту, його інфраструктури та утилізації зношених автомобілів, 
будівництва, в тому числі екобудинків та екоміст, у тощо. 

Що стосується питання переходу України на засади «зеленої» економіки, головними 
та беззаперечними фактами тут можуть стати наступні дані: сьогодні Україна займає 87 
місце серед країн світу за Індексом якості навколишнього середовища. На території країни 
знаходиться 1,2 млн. тонн відходів, із яких близько 75 % належить до 3 класу небезпеки 
(помірнонебезпечні). За рівнем раціонального використання водних ресурсів Україна 
знаходиться на 95 місці серед 122 країн світу, відповідно до звіту ЮНЕСКО. Рівень 
техногенного навантаження в цілому по країні в 4-5 разів перевищує аналогічні показники 
інших країн [13]. 

Аналізуючи ситуацію, що склалась в Україні, на загальнодержавному рівні було 
прийнято ряд нормативно-правових актів, що проголошують запровадження засад «зеленої» 
економіки: Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року, 
Концепція загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 рр., Водна 
стратегія України на період 2011-2020 рр., Комплексна державна програма енергозбереження 
України, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, Закон України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», Водний кодекс України, Кодекс 
України про надра та ін. Також «озеленення» економіки країни ґрунтується на ряді 
міжнародних конвенцій, договорів та угод. 

Рис. 1. Параметри «озеленення» економіки країни, 
2010-2013 рр. 

*Розраховано автором за джерелом 4

1,08 1,110,930,76

2,48
2,24 2,26

1,46

97,86 99,26
93,5584,47

249,30
221,56209,14

405,82

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

ві
дс
от
ки

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

гр
н.

/т
.

частка видатків з державного бюджету на охорону НПС, %
частка капітальних інвестицій на охорону НПС в загальніому їх обсягу, %
екологічна ефективність економіки, грн/т
вартість ВВП у розрахунку на 1 грн. капітальних інвестицій на охорону НПС, грн.

 
 

Завдяки цьому певні зрушення стали помітні вже зараз. Так, за останні чотири роки 
(2010-2013 рр.) зросли видатки з державного бюджету на охорону навколишнього 
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природного середовища як в загальному (з 377842,8 млн. грн. у 2010 р. до 505843,8 млн. грн. 
у 2013 р., загалом на 12800,1 млн. грн.), так і їх питома вага у видатках бюджету України (на 
0,35 пункта); а також збільшилась частка капітальних інвестицій, виділених на охорону 
довкілля, у їх загальному обсязі (на 0,80 пункта). Як наслідок екологічна ефективність 
економіки країни (відношення вартості валового внутрішнього продукту до обсягу відходів, 
що потрапили у довкілля) зросла на 14,79 грн./т. Таким чином, можна спостерігати зростання 
віддачі від затрачених коштів на охорону довкілля, оскільки вартість ВВП в розрахунку на 1 
грн. капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища починаючи з 
2011 р. набула тенденції до зростання (рис. 1). 

Застосування принципів «зеленої» економіки ще не набуло значних масштабів, але 
вже починає давати перші результати: хоча обсяги відходів скинутих у навколишнє 
природне середовище і зростають (за період 2010-2013 рр. – 1899913,9 тис. т. або 14,3 %), 
проте з року в рік ланцюгові темпи приросту даного показника зменшуються (2011 р. 
порівняно з 2010 р. – 8,7 %; 2012 р. проти 2011 р. – 3,4 %; 2013 р. до 2012 р. – 1,7 %). 
Змінюється і структура відходів за класами небезпеки: у загальній структурі відходів частка 
відходів І класу небезпеки (надзвичайно небезпечні), яка і так є дуже низькою, зменшилась 
за аналізований період на 0,00007 пункта; ІІ класу (високонебезпечні) – на 0,01481 пункта; ІІІ 
класу (помірнонебезпечні) – на 0,02414 пункта; і лише відходи ІV класу небезпеки 
(малонебезпечні), які становлять основу відходів в Україні (близько 100 %), зросли на 
0,03902 пункта (табл. 2).  

Перехід до «зеленої» економіки передбачає модернізацію 10 ключових секторів 
економіки: промисловість, збалансоване сільське господарство, лісове господарство та 
промисловість, рибництво, відновлювальну енергетику, управління водними ресурсами, 
транспорт, туризм, житлово-комунальне господарство та управління відходами. 

Зокрема, «зелена» економіка передбачає необхідність «озеленення» за такими 
напрямами: а) розвиток відновлюваних джерел енергії (сонячна, вітрова, геотермальна 
енергія, біогаз); б) «озеленення» сектору житлово-комунального господарства («зелені» 
будівлі з ефективним енерго- та водопостачанням, використання «зелених» матеріалів у 
будівництві та ін.); в) розвиток «чистого» транспорту (планування та розширення 
громадського транспорту, г) застосування альтернативних видів палива, широке 
використання електромобілів та інших «чистих» транспортних засобів, розроблення і 
реалізація спеціальних програм із почергового використання автомобілів); г) удосконалення 
управління відходами (рециклінг, переробка муніципальних твердих відходів, відновлення 
ділянок з покинутими об'єктами промислової забудови, використання «екологічно чистих» 
пакувальних матеріалів); д) «озеленення» у сфері управління водними ресурсами (очищення 
води, система повторного використання води, система використання дощової води); е) 
«озеленення» у сфері управління земельними ресурсами (напр. «екологічно чисте» сільське 
господарство, лісовідновлення та лісорозведення) [11, с. 199]. 
Зокрема внаслідок «озеленення» водогосподарського сектора завдяки інвестиціям в 
інфраструктуру забезпечення чистою водою, екологічного аудиту водних басейнів, 
сертифікації систем ДСТУ 190 та системи якості ISO 14000 на підприємствах, сертифікації 
басейнів, удосконалення законодавчої бази та розробки    стандартів,    які    регулюють    
діяльність    із    водогосподарського менеджменту можна досягти зменшення удвічі 
кількості людей, які не мають постійного доступу до безпечної води та базової санітарії, 
екосертифікації водогосподарських басейнів, розвитку зеленого туризму, сталого 
водокористування у великих басейнах річок і т.д. [10, с. 102]. 

Способи переходу від «коричневої» до «зеленої» економіки у кожній країні, галузі 
національної економіки можуть відрізнятись за пріоритетами чи заходами.  
Основною відмінністю «коричневої» та «зеленої» економіки є зосередження на 
короткострокових цілях таких як отримання прибутку за будь-яку ціну (для першого типу 
економіки) та вибір довготривалих проектів, які сприяють зменшенню техногенного 
навантаження на довкілля, оптимізації водокористування, запровадженню і здешевленню 
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прогресивних екоефективних технологій, ширшому використанню та здешевленню 
відновлюваних та альтернативних джерел енергії, розширенню ринків екотоварів та послуг 
тощо (для другого типу). 

 
  
Основні чинники формування «зеленого» бізнесу, які пов’язані із глобальними 

тенденціями екологічної трансформації водного господарства поділяються на екзогенні та 
ендогенні. Екзогенні чинники екологічної трансформації водогосподарського комплексу 
пов’язані із зовнішніми впливами на нього – входженням на український ринок іноземних 
інвесторів, які вже призвичаїлися до ведення «зеленого» бізнесу і змусили внести відповідні 
зміни до нормативно-правової бази; розвиток альтернативних джерел енергії, що зумовлено 
прийняттям закону про «зелений» тариф біотехнологій, екосистемних послуг тощо. До 
ендогенних чинників можна віднести скорочення обсягів водоспоживання та скиду 
забруднюючих речовин, виробництво органічної сільськогосподарської продукції, «зелений» 
туризм тощо [10, с. 101]. 

До основних переваг «зеленої» економіки можна віднести скорочення обсягів викидів 
парникових газів, зниження впливу людини на зміни клімату, збереження біорізноманіття та 
екологічної рівноваги, забезпечення комфортних умов існування людини в довкіллі, 
зниження залежності економічного зростання від наявності чи дефіциту сировини, 
відновлення і розширення природних ресурсів, становлення ресурсоефективної економіки, 
подолання світової продовольчої кризи, переміщення основних обсягів інвестицій у сектори 
економіки, які базуються на використанні природного капіталу – у сільське, водне, рибне і 
лісове господарство, збільшення кількості робочих місць, зростання добробуту людства, 
покращення морального клімату в суспільстві тощо. 

Перехід до «зеленої» економіки допоможе подолати існуюче економіко-екологічне 
протиріччя в діяльності галузей економіки (з одного боку – необхідність їх функціонування 
для забезпечення потреб суспільства, а з іншого – шкода, якої вони завдають довкіллю і тому 
ж таки суспільству). Загалом «зелена» економіка передбачає: створення нових або 
«озеленення» існуючих міст за рахунок будівництва нових «зелених» будинків з низькою 
енерго- та ресурсовитратою; ширше використання джерел відновлюваної енергії; зменшення 
техногенного навантаження; зменшення надлишкових потужностей шляхом виведення з 
експлуатації застарілих суден і забезпечення відновлення рибних запасів; зменшення 
вирубки лісів і забезпечення їх відновлення; заміну фізично та морально застарілої техніки 
та надміру ресурсномістких технологій виробництва продукції в промисловості; 
забезпечення широкого розвитку «зеленого» туризму та виробництва екологічно безпечної 
продукції; перехід на більш екологічно безпечні види транспорту, що ефективніше та в 
менших обсягах споживають паливо і не забруднюють довкілля; реконструювання 
транспортних систем; розробка безвідходних (маловідходних) технологій: зниження відходів 
виробництва і тим самим зменшення забруднення довкілля, розвиток рециклінгу відходів; 
модернізацію системи зрошення полів та підвищити їх економічність; розробити та 

 122



забезпечити використання інноваційного енергоефективного, екологічно безпечного 
обладнання та устаткування для підготовки та очищення води; вдосконалити системи 
очистки стічних вод та забезпечити ширше використання оборотної води й технологій 
децентралізованого питного водопостачання; посилити відповідальність та контроль за 
розміщенням виробничих та допоміжних приміщень у межах водоохоронних зон, за 
порушення правил збирання, зберігання і транспортування промислових відходів; що в 
комплексі забезпечить раціональне використання водних ресурсів та попереджуватиме 
забруднення водних ресурсів стічними водами, паливо-мастильними та токсичними 
матеріалами, хімікатами, сміттям, відходами виробництв, забезпечить самоочищення водойм 
тощо, а в результаті це призведе до зниження захворюваності, смертності, покращаться 
демографічні та якісні показники життя населення. 

Висновки. Таким чином «озеленення» економіки можливе в умовах державної або 
ринкової економіки, яке не слід ототожнювати з сталим розвитком. «Зелена економіка» 
забезпечить створення нових робочих місць, ріст валового внутрішнього продукту, доходів 
на душу населення, покращення стану навколишнього середовища. 
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The current state of beet sugar branch – the most important component of agrarian and 
industrial complex of Ukraine – causes need of creation of conditions for ensuring effective 
production of sugar-beet and their processing on sugar. However factors of increase of efficiency of 
activity of the enterprises of branch work discordantly or in insufficient degree that complicates an 
economic situation in the market of sugar because of its overproduction or underproduction, 
essential increase of prime cost of sugar-beet and sugar, absence of interrelation between quantity 
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of production and the price, fluctuations by years and within a year of sugar prices, and the low 
level of efficiency of producers of area doesn't provide them expanded reproduction. 

Results of research of a perspective of increase of efficiency of production of the agrarian 
enterprises are covered in scientific works of domestic scientists-economists – G. Kaletnik, V. 
Andriychuk, P. Gaydutsky, V. Mesel-Veselyaka,B. Paskhavera, P. Sabluka, etc. The significant 
contribution to development of a sugar-beet subcomplex of agrarian and industrial complex and 
ways of its revival was made by V. Bondar, A. Varchenko, A. Zayats, M. Kodenska, A. Fursa, M. 
Yarchuk and other scientists which scientific practices are connected with the practical solution of 
specific problems of area. However, there is a number of unresolved questions on increase of 
production efficiency of sugar-beet and sugar. 

On industrial potential of Ukraine always belonged to the largest world manufacturers 
sugar-beet sugar, under favorable conditions the domestic sugar industry is capable to make it more 
than 5000000 tons. Sugar-beet manufacture of Ukraine had strategic, social and economic value. Its 
production completely satisfied the demand the population and strengthened an export potential of 
the country. During Soviet times Ukraine exported to the Europe and other countries of the world 
more than 60 % of the manufacture of sugar. 

In recent times production of sugar from sugar-beet satisfied not only own requirements of 
agricultural producers and processors, but also was a source of considerable monetary receipts in 
the budget. However in recent years, as a result of structural restructuring economy of Ukraine, 
spontaneous no controllable transition to market conditions of managing the sugar-beet complex has 
undergone significant deformations. The area of crops of sugar beet decreased, areas of their 
placement were reduced, took place despetsialization and respecialization of farms, incurred big 
changes raw zones, many sugar plants reduced production of sugar, and the part from them didn't 
work at all that led to considerable reduction in production of sugar. 

Only seven areas of Ukraine can be carried to pure sugar-beet: Vinnitsa, Kiev, Poltava, 
Rovno, Ternopol, Khmelnitsky and Cherkassy. And that through functioning there large holdings in 
which also it is a lot of problems. Have lost or lose the status sugar-beet – Zhitomir, Ivano-
Frankovsk, Nikolayev, Odessa, Sumy, Chernovtsy, Chernigov areas. Practically average and fine 
manufacturers have reduced manufacture of a sugar-beet. 

Generally effective use of climatic advantages of Ukraine by production and processing of 
sugar-beet perhaps for observance of the following conditions: 

a) producers of sugar are provided with own raw materials for processing; 
b) observance of the optimum sizes of cultivated areas and refinery capacities that 

demands capital investments in increase in refinery capacity of sugar plants and existence of current 
assets for financing of expenses on production of sugar beet according to production requirements; 

c) sugar plants are at the same time equipped with capacities for processing of sugar-
beet and raw sugar; 

d) sugar plants have processing equipment for receiving biofuel. 
In these conditions producers will balance between different types of production depending 

on a price environment and to keep cultivated areas  
of sugar-beet. For strategic development of sugar-beet branch (full ensuring internal need for sugar, 
development of export of sugar and development of production of biofuel) important conditions are 
also: 

e) integration of structures on production and processing of sugar-beet with profile 
research establishments, seed plants, producers of fertilizers and means of protection of plants by 
the cluster principle; 

f) investments into production of domestic farm vehicles for production of sugar-beet. 
Practice shows that in crisis conditions and in cash to the institutional environment vertically 

integrated large-scale structures which independently provide functioning of all of a marketing 
chain from production of sugar-beet in its realization successfully develop. It is promoted by 
providing sugar plants with cheaper own raw materials, diversification of risks and possibility of 
use of a scale effect. Vertically integrated business structures (sugar holdings) are capable to 
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provide themselves with raw materials and don't need such instrument of the state support as 
minimum price of sugar-beet. Agro-holdings have a number of indisputable competitive advantages 
before other forms of conducting agrarian business, in particular the best access to financial 
resources, including to cheaper credits of foreign banks and the international stock markets which 
are decisive factor success of sugar-beet production. 

Increase of concentration in sugar-beet branch could be promoted in addition by the soft 
long-term loans on increase in refinery capacities and increase of energy efficiency of sugar plants 
to agro-holdings, on condition of obtaining high productivity by them. Article 8 of the Law of 
Ukraine "About state regulation of production and realization of sugar" preferential state crediting 
of producers of sugar and sugar-beet in the volumes determined by the State budget of Ukraine the 
current year is provided. 

Such credits can be considered as the alternative cost of the budgetary grants for cultivation 
of sugar-beet. Decrease in prime cost of sugar through modernization of capacities of sugar plants 
will make the sugar made in Ukraine more competitive concerning production of the Russian, 
Belarusian, Moldavian producers and can open access to the nonsaturated markets of sugar of the 
CIS countries. 

Expansion of sales markets of sugar and sacchariferous products is very important at the 
present stage from the point of view of reduction of prime cost of sugar. The important role in this 
process belongs to the state. 

For today the material base of a sugar industry of the country physically also is worn 
morally out, it noticeably lags behind its level of development in the countries leading effective 
sugar-beet manufacture. The Most part of operating domestic sugar factories it is constructed during 
the pre-revolutionary period. 

In present conditions of the general financial and economic crisis which captured all 
directions – economic, technological and social, it is very important to reach effective development 
of national economy, the corresponding ratio of domestic producers and by that to provide normal 
macroeconomic indicators of development of economy and growth of a standard of living of the 
population of the country. 

The branch of sugar-beet is one of components of economy of agrarian sector of Ukraine. 
The level of development sugar-beet substantially defines a condition of economy of an agrarian-
food complex and activity of formation of the domestic market of sugar. Development of sugar-beet 
industry is the strategic direction of strengthening of domestic economy, so sugar-beet industry and 
a process industry provide workplaces for agricultural population, is a source of filling of the budget 
of the state through taxes, growth of the internal gross revenue, and as whole – national economies. 

Sugar-beet manufacture in Ukraine is a priority branch not only agro-industrial complex, but 
also a national economy as a whole. This results from the fact that the level of development of 
sugar-beet branch defines not only efficiency of formation of the market of sugar, but also a level of 
functioning of other food branches using sugar and sugar-beet production (food, confectionery, 
spirit the industry, an agriculture, etc.). 

Among many branches of food processing of Ukraine as of today enough problem and not 
most protected remains sugar. Sugar-beet manufacture is in crisis position. Volumes of manufacture 
of a sugar-beet and sugar and its realization both on internal have sharply decreased, and on 
external the markets is the certificate of not weighed policy in regulation by economic processes 
and easing of a role of the state in management of sugar-beet manufacture. 

Sugar-beet – unique agricultural crop, the fine predecessor in rotation for the subsequent 
cultures which, even is capable to raise productivity. They positively influence ecology, in some 
times use a moisture in comparison with grain crops more effectively, fourfold allocate in an 
atmosphere of oxygen, than 1 hectare of the mixed wood more. However the important problem at 
the present stage of progress of sugar-beet industry in Ukraine is a problem connected with increase 
of profitableness, strengthening of economy of sugar-beet manufactures in present conditions of a 
price conjuncture of the world market of sugar. 

Sugar-beet – one of the important agricultural crops who is grown up in many countries of 
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the world. From total of world production of sugar on a sugar-beet it is necessary about 40 %, and 
in the separate countries they – a unique source of reception of the given product. It concerns also 
our country where sugar make only from a sugar-beet. At the same time, in the course of processing 
the press and molasses is made. From molasses receive organic acids, yeast, alcohol, bioethanol 
other types of production. The press is used for feeding of animals. At productivity of 50 tons from 
hectare of root crops receive 35 tons of a press, 2-2,5 tons of molasses, and 35 tons of a tops of 
vegetable. Thus, manufacture of a sugar-beet and their processing is a without waste technological 
process. Sugar-beet is not only high productive culture for manufacture of sugar, but also the 
important raw-material base, for other branches. 

To first ten countries of the greatest manufacturers of a sugar beet behind total gathering 
enter: France – 35,1; the USA – 26,8; Germany – 25,9; Russia – 24,0; Turkey – 17,2; Poland – 
10,1; Ukraine – 10,0; the Great Britain – 8,3; China – 7,2; the Netherlands – 5,7 million tons. 

Long time Ukraine behind volumes of manufacture of a sugar beet and sugar entered in first 
ten countries of the world of its greatest manufacturers and exporters. In 1990-1991 the part of 
domestic sugar in world volume of manufacture made about 6 %, export – 11,8 %, consumption – 
2,3 %. In recent years manufacture of sugar in the country sharply decreases, decreases it part in the 
general world volume of manufacture, export, consumption, thus volumes of import increase. 

As showed twenty years experiment of reforming of sugar-beet industry in Ukraine, to 
revive former positions domestic sugar producer in the internal and external markets at the expense 
of aggrandisment of outputs and unstable state support it is impossible. All actions of technical and 
economic character reduced to an indispensability of modernization of sugar factories, especially in 
directions of an increase of their capacities, savings of power resources, adjustments of new systems 
of clearing of sugar, according to European standards and so forth. At the same time high 
investment the above-stated technological processes, limitation in turnaround means, investment 
inertness domestic sugar-refinery predetermines the subsequent decline of branch. 

As result, manufacture of sugar from a sugar-beet in Ukraine it began to be reduced 
incessantly: if in 1990 it was made 5,39 million tons of sugar, in 2011 – 2,34; 2012 – 2,23; in 2013 
– over 1,5 million tons; further the tendency even more is not consolatory. On seat of domestic 
sugar to Ukraine streams of sugar from sugar-cane have rushed. There is no doubt, that those 
interested world organizations in strengthened an exclusive condition of sugar from sugar-cane did 
everything to curtail manufacture of sugar from a beet. And it was possible to them, when in the 
first years of independence people have been lost before unknown persons, they assisted therefore 
that those who wished to make profit in any ways, without any reasons broke sugar factories and all 
equipment took out abroad on scrap metal, making profit on it. 

According to NASU "Ukrsugar", the share of fuel and energy in prime cost of sugar makes 
30%. For the purpose of support of producers of sugar by the Government since October 1, 2009, 
the limit of gas price which is used for production of sugar at the level of 1584,4 UAH (without the 
VAT, collecting in the form of a target extra charge, transportation) for 1 thousand CBM was 
established, or is 20% lower previous that gave economy to producers more than 180 million UAH 
and provided the level of profitability of production of sugar of 2,3%. 

In Ukraine in the early nineties there were 192 sugar plants with a general power of 509,7 
thousand tons of processing of beet per day, in 2001 – 147 sugar plants with a general power of 
339,0 thousand tons, and in 2012 – 63 sugar plants with a general power of 355,4 thousand tons. It 
should be noted that in Ukraine are constructed of 192 sugar plants: till 1860 – 58 plants; for 1860-
1900 – 66; for 1901-1940 – 24; for 1941-1996 - the 44-th plants. For the last twelve years the total 
daily power of sugar plants on processing of sugar-beet decreased by 10,9%, and number of plants – 
by 2,3 times. Thus the sugar exit at sugar plants of Ukraine increased by 1,56%. 

On 2012 sugar plants of Ukraine accepted 17900000 tons of sugar raw materials, or is 
18,2% more in comparison with 2001, remade 17500000 tons of sugar-beet also made 2230000 
tons of sugar, or 4,9 t/hectare that provides requirement of domestic market of Ukraine in full. The 
difference between duration of production and duration on average on one plant equaled 4,01 days, 
that is each working plant staid so much time. 
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Reduction in production of sugar from sugar-beet and delivery of cane sugar and its 
substitutes most favorably not only to foreign, but also domestic, business circles through the low 
price of the delivered sugar. Say, per 2012-2013 in the world market of sugar from a beet made 770 
$, and sugar of a sugar-cane – 550-600 $ for ton. Consequently, we lose high-quality sugar from a 
sugar-beet and we pass on more poor quality sugar-cane sugar and the forged substitutes. 

Scientific researches show that curtailment of production of domestic sugar in Ukraine 
results from such major factors: 

1. low profitability of cultivation of a sugar-beet for the high prices for fuel, foreign seeds, 
mineral fertilizers and other material resources; 

2. the lowest productivity of a sugar beet on the famous Ukrainian chernozems (2009 – 315 
c/hectare of 2010 – 300 c/hectare, 2011 – 363 c/hectare) that below, than worldwide (2011 – the 
Czech Republic – 595 c/hectare, Denmark – 601, Spain – 888, France – 912, the Netherlands – 806, 
Austria – 673, Poland – 506, Romania – 345, Slovenia – 560, Belarus – 455, Russia – 385 
c/hectare); 

3. total absence of export of sugar because of its low quality; 
4. overproduction of sugar from a sugar-cane, deprives sugar from a sugar-beet of any 

competition; 
5. domestic sugar from sugar-beet doesn't maintain the competition to highly profitable grain 

and oil-bearing crops in Ukraine. 
For expansion of sugar-beet production scientists of Institute of biopower cultures and sugar 

beet define a number of factors among which we will call the major: 
1. climatic variations can reduce significantly the areas on which the sugar-cane grows that 

requires search of sources of updating of demands of sugar which becomes a sugar-beet. Ukraine as 
it was emphasized has favorable conditions for its cultivation; 

2. the crop of sugar-beet fits into a crop rotation which should be restored for improvement of 
the exhausted Ukrainian chernozems that lost for the last two decades known fertility as a result of 
cultivation of 2-3 highly profitable cultures better; 

3. sugar as practice of Brazil shows, is the important source of reception of biopower fuel, but 
for this purpose factories which will work at the same time on processing of a sugar-beet for 
reception of sugar and fuel are necessary. There is all the bases to consider, that a sugar-beet is if 
not the best raw material for reception of fuel, one of the most effective in Ukraine; 

4. preservation of the village and development of social and economic infrastructure in rural 
areas demands creation of workplaces and the direction of financial resources there. In this case the 
first place, in our opinion, belongs to expansion of crops of sugar-beet and their deep processing at 
plants; 

5. Cultivation of a sugar-beet, their processing and reception of sugar and other types of 
production, on our calculations, gives 15 – 20 % of the added cost created in agrarian economy. 

Prerequisites of effective production of sugar-beet recognition at all levels of priority of 
branch is; increase of productivity and quality due to introduction of intensive technologies; 
deepening of specialization and concentration of sugar-beet production, adoption of the State 
comprehensive program of restructuring and development of sugar-beet branch. 

For the purpose of increase of competitiveness of a sugar-beet complex of Ukraine it is 
offered such: 

1. To expand sugar sales markets by export of sugar to EU countries. For this purpose it 
is necessary for the Cabinet of Ukraine with the assistance of Minagropolitiki's representatives, the 
Ministry of Foreign Affairs to hold bilateral intergovernmental negotiations on delivery of white 
sugar from Ukraine to EU countries and preparation of the bilateral agreement between Ukraine and 
the EU for conditions of deliveries of white sugar; to discuss a question concerning participation of 
the EU in creation of the state-private enterprise, joint with Ukraine, for ensuring supply of sugar; 

2. To promote concentration in branch for reduction of number of producers and in 
medium-term prospect to pass to unsubsidized cultivation of sugar-beet, namely: to submit for 
consideration Supreme I am glad Ukraine the bill of Ukraine "About modification of the Law of 
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Ukraine "About state regulation of production and realization of sugar" regarding input of 
distribution of a quota of production of sugar for internal requirements on a constant basis with 
possibility of purchase sale of quotas of production of sugar. To provide support of the bill in 
Supreme I am glad Ukraine and its committees. 

To increase of competitiveness of a sugar-beet complex of Ukraine can promote reduction of 
prime cost of sugar due to simplification of access for producers to raw sugar from a cane. In the 
course of formation of a state policy of rather beet sugar complex expediency of input of the 
variable mode of duty when importing to Ukraine of raw sugar from a sugar-cane over a tariff quota 
depending on the world price needs the thorough analysis on sugar raw, to a crop of sugar-beet, the 
price of biofuels. The flexible system of rates of the import duty from a cane affects import of raw 
sugar in the Russian Federation. 

Formation of a competitive sugar-beet complex provides bringing the sizes of plants and 
their raw zones to optimum scales that means reduction of number of the working sugar plants. It is 
necessary to develop evidence-based actions of the state support of a reshaping of those plants 
which will come out the market, on production of sugar-beet products, and also retraining and 
social protection of the released workers. 
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Вступ. Проблема управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної 
структури як складними економічними системами, що функціонують за умов апріорної та 
поточної невизначеності і перебувають під впливом динамічних змін ринкового середовища, 
є однією з ключових у сучасній теорії управління підприємствами. Управління такими 
об’єктами ускладнюється тим, що нелінійність апріорі невідома, а її характер змінюється з 
часом. У зв’язку з цим протягом останніх десятиліть для вирішення завдань управління 
підприємствами все ширше застосовуються методи, що ґрунтуються на засадах синергетики. 
Саме синергетика відіграє важливу роль в управлінні нафтогазовидобувним бізнес-
сегментом економіки, для якого характерні динамічність, відкритість, складна структура 
внутрішніх зв’язків, неоднозначність управлінських впливів та випадкових чинників. 
Оскільки нафтогазовидобувний сегмент економіки є системно-синергічною єдністю установ, 
які забезпечують усі види геологорозвідувальних робіт, буріння нафтових і газових 
свердловин, видобування вуглеводнів, їх технологічну підготовку, транспортування і 
зберігання, то його розвиток є запорукою енергетичної незалежності країни, формування 
передумов для створення нових робочих місць, активації суміжних галузей, науково-
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технічного прогресу. Нафтогазовидобувні підприємства корпоративної структури є 
особливими об’єктами, що потребують застосування специфічних систем управління з 
урахуванням виробничих, технологічних, економічних, управлінських, інформаційних та 
інших характеристик. 

За умов високої ціни управлінських рішень, характерної для нафтогазовидобувних 
підприємств корпоративної структури, виникає гостра необхідність в управлінні їх 
розвитком на основі системно-синергічного підходу, який є новим напрямом в управлінській 
науці, що має на меті вирішення широкого кола завдань, котрі належать здебільшого до 
моделювання діяльності складних економічних систем, які характеризуються наявністю 
численних внутрішньо-системних зв’язків, у тому числі зворотних, перехресних та 
ієрархічних. Ці зв’язки породжують, як правило, нелінійний характер взаємозалежностей 
між окремими елементами економічної системи. Унаслідок цього управління діяльністю 
таких систем стає складним завданням, яке вимагає спеціального інструментарію.  

Синергетику як нову міждисциплінарну науку започаткували у своїх працях такі 
видатні вчені ХХ століття, як Ф. Андерсон, І.Ансофф, В.Буданов, B.Занг, С. Капіца, 
Н.Кондратьєв, Е.Кемпбелл, Г.Хакен, Д.Чернавський та ін. [1,3,7,9 та ін.] На сьогодні 
сформовано науковий напрям, орієнтований на застосування положень синергетики для 
вирішення завдань планування і управління – економічна синергетика. Вона ґрунтується на 
результатах досліджень, які оприлюднені у працях видатних українських та зарубіжних 
вчених [1-11 та ні.] де розглядаються теоретичні положення та прикладні аспекти даної 
проблеми.  

Аналіз наявних наукових праць показує глибину і складність проблем управління 
нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури, пов’язаних з необхідністю 
урахування багатьох чинників у процесі формування управлінських рішень, а саме: 
макроекономічних чинників, техніко-економічних показників окремих родовищ і 
свердловин, виробничих потужностей підприємств, попиту на нафтопродукти, ризиків, 
можливостей транспортної системи та ін. Оцінка впливу великої кількості різнорідних 
чинників на розвиток нафтогазовидобувного підприємства є складною науково-прикладною 
проблемою, яка особливо важлива для вертикально інтегрованих нафтогазовидобувних 
підприємств у силу специфіки їх організаційно-бюджетної структури, яка охоплює усі сфери 
їх багатоаспектного бізнесу. 

У зв’язку з цим актуальною і доцільною є розробка системно-синергічних засад 
управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури, що дає змогу 
принципово покращити методологію прогнозування, планування, координування роботи усіх 
підсистем та управління їх розвитком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз літературних джерел 
[1÷11 та ін.] свідчить про недостатній обсяг проведених досліджень в контексті створення 
системно-синергічних засад для управління нафтогазовидобувними підприємствами 
корпоративної структури.  

Постановка завдання. Метою даної роботи є розвиток теоретичних положень та 
розроблення методологічних, концептуальних і методико-прикладних засад системно-
синергічного підходу до управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної 
структури. 

Об’єктом дослідження є процеси управління підприємствами корпоративної 
структури. Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні та прикладні 
засади управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури на 
засадах системно-синергічного підходу. 

Результати.  Аналіз впливу новітніх чинників економічного розвитку на інновації в 
економічній науці свідчить [3,4,6,7,8,10 та ін.], що глобалізація світової економіки, 
посилення інтеграційних процесів, якісне ускладнення економічних систем, прояви 
нелінійності та неврівноваженості, перетворення знань на виробничу силу, вихід 
інформаційних технологій на провідне місце у галузях матеріального виробництва, 
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відокремлення функцій власників і менеджерів у корпораціях призвели до необхідності 
залучення до економічної науки  теорій самоорганізації, синергетики, штучних нейронних 
мереж, нечіткої логіки, позитивного зворотного зв’язку, синергічного менеджменту, 
синергічного розвитку. 

Як наслідок, у економічній науці склався напрям, який отримав назву «економічна 
синергетика». Встановлено, що принципи економічної синергетики містять основні 
фундаментальні положення діалектики, кібернетики, теорії систем, теорії самоорганізації, 
теорії синергетики та ін. (табл. 1). 

Аналіз методологічних підходів [1,2,3,5,8 та ін.], до організації економічних взаємодій 
свідчить, що у процесі управління такими складними системами, як нафтогазовидобувні 
підприємства, виокремлюють три головних аспекти управління: техніко-технологічний, 
економічний, соціальний. Встановлено, що діяльність вітчизняних нафтогазовидобувних 
підприємств корпоративної структури характеризується високою складністю управлінських 
рішень, масштаб і вартість яких у більшості випадків суттєво більші, ніж у інших сегментах 
економіки. Це – управління сировинними активами, введення у дію нових виробничих 
потужностей, прийняття рішень щодо консервації або введення у дію законсервованих 
свердловин; цінова політика на внутрішньому ринку нафтопродуктів та ін. Усі ці рішення 
пов’язані з політикою розвитку нафтогазовидобувних підприємств, яка фактично визначає 
фінансовий стан компанії, її виробничі та збутові можливості на тривалий період часу. 

Таблиця 1 
Характеристика   імперативів  розвитку   підприємств   з   позицій синергетики і 

кібернетики 
Імперативи 
розвитку 

Синергетика Кібернетика 

Причини 
Нелінійність, невизначеність, нерівноважність, 
необерненість, нелінійна інвайроментальність 

Прагнення до рівноваги, 
інваріантності, оберненості 

Форми 
Стаціонарний і нестаціонарний режими, фазові 
переходи, структурні переходи, якісні переходи, 
кризи, катастрофи, біфуркації, флуктуації  

Автоколивання, циклічність, 
еволюційність 

Властивості 

Самоорганізація у формі нелінійної 
інвайроментальності, детермінований хаос, 
рівноймовірність детермінованого і стохастичного 
станів під час біфуркації 

Саморегулювання у межах 
стаціонарного режиму у формі 
лінійного тренду 

Чинники 
Ієрархія, позитивний (розвиваючий) зворотний 
зв’язок, кооперативність, параметр порядку, 
автокореляція 

Негативний (стабілізуючий) 
зворотний зв'язок 

Методи пізнання, 
опису та перевірки 

результатів 

Моделювання на основі теорій катастроф, 
біфуркацій, фазових переходів, методів нечіткої 
логіки, штучних нейронних мереж, хаосу та 
фракталів; робастне програмування 

Моделювання явищ і процесів, 
ідентифікація, імітаційне 
моделювання 

Результати 
Множина можливих станів, різних траєкторій 
розвитку 

Стан рівноваги, інваріантність 

 

На основі вивчення фахової літератури [1÷11 та ін.] та практики функціонування 
вітчизняних і зарубіжних нафтогазовидобувних підприємств встановлено, що у сучасних 
умовах застосовуються різні методологічні засади для управління діяльністю об’єктів 
нафтогазовидобувної галузі. З урахуванням особливостей галузі інструментарієм для 
вирішення завдань управління їх діяльністю обрано системно-синергічний підхід.  

Проведено системний аналіз економічних проблем управління нафтогазовидобувними 
підприємствами, а також визначено роль синергічного ефекту у їх стратегічному розвитку, 
проблеми його виявлення та оцінки. Доведено перспективність застосування системно-
синергічних засад до управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної 
структури, що веде до підвищення їх капіталізації за рахунок різних видів інтеграції, 
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використання позитивного зворотного зв’язку, координування роботи підсистеми 
управління, стратегічної взаємодії у комерційній, управлінській, операційній та 
інвестиційно-інноваційних сферах шляхом поєднання науки, реального сектору економіки і 
фінансового капіталу. Встановлено також, що досягнення синергічного ефекту залежить від 
співвідношення між внутрішніми можливостями підприємства, його структурою, стратегією, 
цілями, кадровим потенціалом та умовами зовнішнього середовища. 

Нафтогазовидобувні підприємства слід розглядати як велику динамічну систему із 
складними інституціональними формами і відносинами та нелінійним характером розвитку. 
Особливістю такої системи є те, що її властивості не визначаються простою сумою 
властивостей окремих елементів, а є деякою нелінійною функцією їх властивостей та 
відносин між окремими елементами, яка і спричиняє прояви явищ синергізму у процесі 
розвитку нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури. 

Визначено, що пріоритетними напрямками розвитку нафтогазовидобувних 
підприємств є: корпоративна стратегія зростання; ефективна організаційна структура; новітні 
управлінські технології; операційна ефективність; корпоративна культура, спрямована на 
результат; стратегія підтримки цивілізаційних цінностей, які взаємопов’язані, і відсутність 
або недостатність рівня одного з них суттєво зменшує ефективність та перспективу 
економічного розвитку нафтогазовидобувного підприємства. Виходячи з цього обґрунтовано 
принципово новий підхід до управління нафтогазовидобувними підприємствами 
корпоративної структури, який ґрунтується на засадах синергетики і враховує нелінійний 
характер економічного розвитку об’єкта, що супроводжується невизначеністю, 
нерівноважністю, наявністю фазових і структурних переходів. 

З метою розвитку етимологічно-семантичної складової теоретико-методологічної бази 
формування та використання систем управління розвитком нафтогазовидобувних 
підприємств корпоративної структури на системно-синергічних засадах обґрунтовано 
дефініції даної предметної області, що ґрунтуються на категорійному апараті економічної 
синергетики. Цей категорійний апарат доповнено таким новим семантичним поняттям як 
«синергічний розвиток» – універсальна категорія для опису процесу розвитку у складних 
гетерогенних економічних системах у формі кількісних і якісних змін, які відбуваються у 
стаціонарних, квазістаціонарних та перехідних режимах.  

Розроблено теоретичні засади функціонування організаційно-економічного механізму 
управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури, що 
ґрунтуються на концепціях, світогляді та системно-синергічних принципах управління з 
урахуванням складності інтегрованої системи. 

Розроблено спосіб оцінювання наявності явища синергізму за допомогою нового 
показника –  коефіцієнта синергічної дії КСД 

0

СД 0
се се

се се

Е Е
К

В В





,                                                         (1) 

де  Все – вартісна оцінка витрат на досягнення синергічного ефекту;  
Есе – загальна економічна оцінка синергічного ефекту;  

0
сеВ ,  – значення цих показників, що  відповідають усталеному режиму роботи 

об’єкта. 

0
сеЕ

Якщо Ксд = 0, то синергізм у системі відсутній,  якщо у системі спостерігається 
позитивний синергічний ефект, то Ксд > 0, якщо ж Ксд < 0, то у системі спостерігається 
антисинергізм. 

На відміну від відомих, цей показник піддається вимірюванню у реальному часі, що 
дає змогу оцінювати синергічний ефект і використовувати цю інформацію для управління 
нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури у реальному часі. 

Також розроблено методичні засади виявлення явища синергізму у розвитку 
нафтогазовидобувних  підприємств на основі контролю у реальному часі коефіцієнта 
синергічної дії. Для цього запропоновано рекурентний алгоритм, який дає змогу виявити 
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явище синергізму з високою ймовірністю на основі результатів вимірювання коефіцієнта 
синергічної дії, а також інформаційну модель періодичності вимірювання цього коефіцієнта.  

З урахуванням перспективних напрямів науково-технічного розвитку 
нафтогазовидобувного комплексу розроблено концепцію комбінованого управління 
синергічним розвитком підприємства, яка, на відміну від парадигм ринкової орієнтації, 
вартісної орієнтації і внутрішньо-ресурсної орієнтації, має організаційно-економічний 
механізм, у складі якого є підсистеми з каналом позитивного зворотного зв’язку, а також 
комплекс засобів, що забезпечують досягнення встановленої системи цілей. Запропоновано 
розглядати розвиток нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури як процес 
одночасного формування позитивного і негативного зворотних зв’язків з урахуванням того, 
що швидкості формування та сили впливу цих процесів різні (рис.1). 

 
С(t), B(t), Д(t) – моделі, що описують відповідно процеси у системі, каналах негативного і позитивного 
зворотних зв’язків; k, kвз, kдз – коефіцієнти передачі системи, негативного і позитивного зворотних зв’язків; 
Хвх(t),Yвих(t) – вхідні і вихідні величини параметрів системи; ΔХ(t) – результуючі значення вхідних параметрів з 
урахуванням впливів зворотних зв’язків 

Рис. 1. Модель системи комбінованого управління синергічним розвитком 
нафтогазовидобувного підприємства  

 

На основі методу аналогій доведено, що поведінка системи управління, як і більшість 
економічних систем, описується диференціальними рівняннями першого і другого порядків 
та залежить від величини коефіцієнта позитивного зворотного зв’язку, а також його 
співвідношення з коефіцієнтом негативного зворотного зв’язку. Аналіз впливу коефіцієнта 
позитивного зворотного зв’язку на появу синергічного ефекту у розглянутих системах дав 
змогу встановити раціональне співвідношення коефіцієнтів позитивного і негативного 
зворотних зв’язків, при якому з’являється синергічний ефект, у вигляді співвідношення КПЗЗ / 
КНЗЗ ≥ 2,12. Для систем з іншими параметрами це співвідношення підлягає додатковій 
ідентифікації. Встановлено, що досліджені системи з позитивними зворотними зв’язками 
мають такі властивості, яких не має жоден з елементів, об’єднаних у систему.  У цьому  
проявляється  властивість  емерджентності  систем  управління нафтогазовидобувними 
підприємствами    корпоративної структури      як      чинник,     що визначає синергічний 
розвиток. 

З огляду на те, що у нафтогазовидобувних підприємствах здійснюється велика 
кількість пов’язаних виробничих і управлінських процесів, метою яких є створення продукту 
(нафти, природного газу), запропоновано розглядати діяльність таких підприємств з позицій 
процесного  підходу.  У  системі нафтогазовидобувних підприємств виокремлюють основні 
бізнес-процеси (буріння свердловин, видобування нафти і природного газу), а також 
допоміжні (постачання, збут, управління фінансами, ремонт та обслуговування обладнання, 
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навчання та розвиток персоналу), для яких формується сукупність ієрархічних цілей. 
Доведено, що системно-синергічний підхід до управління бізнес-процесами 
нафтогазовидобувного підприємства вимагає нових управлінських технологій, зокрема 
застосування методів реінжинірингу як механізму, через який досягається синергічний 
ефект. Це дає значне підвищення ефективності виробництва за рахунок скорочення та 
оптимізації послідовності операцій. Установлено, що позитивні результати досягаються 
лише тоді, коли оптимізується не окрема операція, а бізнес-процес у цілому, тобто коли 
нафтогазовидобувне підприємство корпоративної структури розглядається як єдина система 
з множиною вертикальних та горизонтальних потоків матеріалів, енергії та інформації. 

Сформульовано концептуальні засади оперативного управління бізнес-процесами 
нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури, які ґрунтуються на принципах 
системності, історизму, використання математичних та інформаційних технологій, що 
дозволяє поєднати оперативні управлінські рішення, які формуються посадовими особами у 
реальному часі, з результатами глибокого кількісного аналізу ретроспективних економічних 
даних, який реалізується засобами інтелектуального аналізу даних Data Mining. Визначено 
спільні характеристики функціонально пов’язаних бізнес-процесів розвитку і основних 
бізнес-процесів на прикладі підприємств-видобувачів вуглеводнів. Це дало підстави зробити 
висновок щодо необхідності постійного інформаційного зв’язку між автоматизованими 
системами управління технологічними процесами і системами управління підприємством з 
метою отримання даних у реальному часі у вигляді інформації, придатної для управління 
бізнес-процесами. Встановлено, що у сучасних умовах бізнес-система управління 
нафтогазовидобувними підприємствами сформувалася як один з напрямів науково-
технічного прогресу у бізнес-сегменті upstream, який дає змогу покращити координацію 
робіт; зменшити кількість помилок, викликаних неузгодженістю роботи функціональних 
підрозділів; мінімізувати витрати підприємств, час реакції на виробничі події, простої 
обладнання, а також поліпшити якість продукції та оптимізувати витрати ресурсів.  

На засадах вивчення світового досвіду з’ясовано, що інтелектуальні технології, 
зокрема методи нечіткої логіки, дають змогу впроваджувати ефективне управління бізнес-
процесами на нафтогазовидобувних підприємствах, підвищити точність розрахунків та 
ефективність бізнесу. Показано, що одним з напрямів такої діяльності є створення нечітких 
моделей для управління окремими об’єктами нафтогазовидобувних підприємств 
корпоративної структури, зокрема процесом формування витрат на буріння нафтових і 
газових свердловин як головним витратним елементом системи. Доведено, що головним 
джерелом поточної невизначеності процесу формування витрат на буріння нафтогазових 
свердловин є стохастичний характер процесу зміни витрат часу на буріння кожного метра 
свердловини. Це вносить суттєву додаткову невизначеність у процес синтезу систем 
планування й управління процесом формування витрат на буріння.  

Розроблено методичний підхід до моделювання нелінійних залежностей витрат 
бурових підприємств нечіткими моделями типу Мамдані і Такагі-Сугено, завдяки якому 
можна враховувати якісний характер процесів спорудження свердловин, проводити 
розрахунки собівартості будівництва свердловин у інтерактивному режимі, скоротити час на 
їх проведення, зменшити допустиму похибку та забезпечити вибір раціональних 
управлінських рішень. 

За результатами аналізу взаємозв’язків елементів витрат нафтогазовидобувних 
підприємств на етапі проектування будівництва свердловини запропоновано користуватися 
критерієм «мінімум витрат енергоресурсів», а на етапі поглиблення свердловини до 
проектної глибини – критерієм «мінімум витрат енергії на один метр проходки», що дозволяє 
розробити та впровадити енергоощадні технології буріння нафтових і газових свердловин. 
Вперше на етапі прогнозування витрат на будівництво свердловин запропоновано 
здійснювати моделювання нелінійних залежностей питомих витрат енергії від параметрів 
режиму буріння за допомогою фазі-моделі типу Такагі-Сугено, а на етапі поглиблення 
свердловин – моделі Мамдані-типу.  Управління процесом формування витрат на буріння 
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свердловини пропонується здійснювати за допомогою штучних нейронних мереж, що дає 
змогу ефективніше використовувати інформаційні ресурси в управлінні підприємством. 

За умов апріорної та поточної невизначеності процесу формування витрат та їх 
попереднього аналізу обґрунтовано доцільність розробки методів прогнозування й 
ідентифікації собівартості буріння нафтових і газових свердловин на засадах штучних 
нейронних мереж з метою координування роботи підсистем управління. Це дає можливість 
підвищити вірогідність прогнозування витрат та техніко-економічну ефективність діяльності 
нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури. Для вирішення цієї проблеми 
нами запропоновано удосконалену структуру системи прогнозування витрат, яка дає змогу 
уникнути втрати точності завдяки сумісному використанню чітких і нечітких даних. Також 
використання компонентів штучного інтелекту підвищує достовірність прогнозування (рис. 
2). 

 
ГТН – геолого-технічний наряд; ГТК – геолого-технологічна карта;  
ГТД – геолого-технологічні дослідження 
Рис. 2. Структура системи прогнозування витрат на буріння свердловин 

       
На основі аналізу критеріїв ефективності управління та взаємозв'язків елементів 

витрат нафтогазовидобувних підприємств встановлено залежності і виявлено напрями змін 
елементів витрат як функцій управлінських дій. 

Для визначення ефективності управління дискретними процесами 
нафтогазовидобувних підприємств запропоновано користуватися критерієм  ефективності 
використання ресурсів, який визначається відношенням величини абсолютного потенційного 
ефекту А процесу до його ресурсоємності R  
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де  – потік ресурсоспоживання;  
1

( ) ( )
I

k i ire t rs rq t  k
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k j jpe t ps pq t  k – потік ресурсовіддачі; 

kt – момент визначення показників ресурсовіддачі та ресурсоспоживання; 

rsі і psj  – вартісний тариф і-го вхідного продукту  та j-го вихідного продукту процесу 
перетворення;  

rqi(tk) і pqj(tk) – миттєве значення величини і-го вхідного продукту та j-го вихідного 
продукту процесу перетворення;  

М – періодичність визначення показника абсолютного потенційного ефекту;   
I та J  – кількість вхідних та вихідних продуктів процесу перетворення відповідно. 
Цей критерій дає змогу реалізувати єдиний підхід до завдань управління та досягти 

оптимізації витрат сучасних нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури, які 
функціонують на основі ідеології єдиного інформаційного поля. Такі системи 
характеризуються наявністю наскрізного вертикального потоку даних між системами 
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управління окремими підсистемами на рівні оператора та системами забезпечення прийняття 
управлінських рішень на бізнес-рівнях. Результатом такого підходу є збільшення прибутку за 
рахунок зростання ефективності. 

Запропоновано структуру системи інформаційної підтримки прийняття    
управлінських рішень за умов невизначеності процесу формування витрат підприємства, яка 
дає змогу: оперативно здійснювати збір інформації про витрати, підвищити вірогідність її 
інтерпретації та обробки; створювати умови для вірогідного прогнозування процесів 
формування витрат і тим самим надавати можливість розроблення та реалізації ефективних 
проектних рішень й управлінських дій; підвищувати якість планування за рахунок більш 
обґрунтованого вибору рішень; покращувати досвід і знання висококваліфікованих фахівців і 
використовувати його у процесі планування і управління підприємством. 

З’ясовано, що вирішенням завдання координування є визначення такої взаємодії 
підсистем, при якій управлінські впливи, оптимальні за критеріями ефективності кожної з 
підсистем, є також оптимальними за загальним критерієм для нафтогазовидобувного 
підприємства як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації нафтогазового родовища. 
На стадії проектування запропоновано здійснювати координування потоків інформації, 
енергії і матеріалів за допомогою засобів контролю і регулювання. Координування на стадії 
функціонування підприємства з ієрархічною системою управління має ґрунтуватися на таких 
принципах, як прогнозування, узгодження й оцінка взаємодії. Формалізовано завдання 
координування, реалізація якого має виконуватися при обмеженнях на управлінські дії.   

Запропоновано для кожної з підсистем формувати завдання оптимізації як результат 
декомпозиції загального завдання управління нафтогазовидобувним     підприємством. 
Доведено, що для досягнення максимуму ефективності використання ресурсів  необхідне 
охоплення системою управління усіх структурних елементів об’єкта, які беруть участь у 
формуванні прибутку, тобто необхідна інтегрована скоординована система управління. Тоді 
такі показники, як мінімум витрат, максимум продуктивності, зменшення витрат енергії, 
досягаються саме у результаті управління кожною з основних страт нафтогазовидобувного 
підприємства: виробництво, техніко-економічне планування; кадри; праця і зарплата; 
фінанси; матеріально-технічне постачання; реалізація (збут) продукції; реконструкція та 
реінжиніринг. Тоді загальна мета управління нафтогазовидобувним підприємством 

корпоративної структури записується як об’єднання множин 
8

1


i iII , де І  – мета, яка 

реалізується кожною  його стратою. Визначено місце підсистеми координування у 
запропонованій інтегрованій системі управління нафтогазовидобувним підприємством.                

Забезпечення оптимального управління нафтогазовидобувним підприємством 
потребує, крім координування роботи усіх підсистем, ще й сумісності завдань ієрархічної 
системи управління,  яке забезпечується коректністю завдань управління підсистемами 
нижнього рівня, наявністю  алгоритму вирішення завдання координування, який забезпечує 
пошук таких дій, при яких вирішення завдань нижнього рівня управління відповідає 
екстремуму загального показника ефективності. 

З’ясовано, що якщо цільові функції підсистем підприємства когерентні, наприклад, 
мінімум витрат, тоді можна вважати, що цільова функція може розглядатися як арифметична 
сума і завдання координування має такий формалізований вигляд 
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де  Іі(хі) – локальні цільові функції кожної підсистеми підприємства;  
Xxi   – фактори виробництва;  

N  – кількість цільових функцій;  
а – вагові коефіцієнти і-ої цільової функції;  
b – скаляр. 
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В умовах апріорної і поточної невизначеності збурень, що діють на систему, як 
характеристику схвалених рішень за окремими підсистемами і для системи 
нафтогазовидобувного підприємства корпоративної структури загалом запропоновано 
використати функції належності MF цих рішень до підмножин припустимих П, ефективних 
Е і скоординованих К рішень, які визначаються на множині рішень Х={xij}; 

, де n – кількість рівнів управління; М – кількість елементів 
кожного рівня управління системи. 

1, 2, ... , ;  1, 2, ...,i n j    M

Відтак вирішення завдання координування діяльності підсистем 
нафтогазовидобувного підприємства хij існує тільки тоді, коли воно належить перетину 
множин 

                                     SxKПЕS ijijijij  тобто   , .                                   (4)  

За цієї умови у системі можливе досягнення синергічного ефекту S за рахунок  
горизонтальної інтеграції.  

На підставі бенчмаркінгу та аналізу методів формування синергічних ефектів у бізнес-
сегменті економіки upstream виявлено, що усі вони різноформатні, а це ускладнює їх 
застосування на вітчизняних нафтогазовидобувних підприємствах. З огляду на це, 
запропоновано вирішувати управлінське завдання формування синергічних ефектів на 
засадах системно-синергічного підходу, створивши на підприємстві такі найважливіші 
підсистеми: синергічної орієнтації, синергічної взаємодії, організаційно-синергічної 
інтеграції, інноваційно-синергічного розвитку, управління персоналом, для кожної з яких 
запропоновано логіко-структурні моделі.   Модель формування синергічних ефектів SEc у 
системі управління нафтогазовидобувним підприємством корпоративної структури має 
такий вигляд:  

 uprcdcooporc SESESESESESE isd  ,                                     (5) 

де  – синергічний ефект від синергічної орієнтації; orSE

coopSE  – синергічний ефект від синергічної взаємодії;  

cdSE  – синергічний ефект від організаційно-синергічної інтеграції;  

isdSE  – синергічний ефект від інноваційно-синергічного розвитку;  

uprSE  –синергічний ефект від мотиваційного управління персоналом. 

Узагальнену модель формування синергічних ефектів SE на нафтогазовидобувному 
підприємстві корпоративної структури запропоновано подавати як системну суперпозицію 
нелінійної динаміки самої системи, нелінійної динаміки чинників зовнішнього середовища 
та управлінських дій, спрямованих на забезпечення когерентності усіх координуючих дій: 

1 21 2
{ ... } { ... } { }

mn out out out комр оргin in inSE ND ND ND ND ND ND re E Е          
 
,      (6) 

де 
1 2

– множина елементів, що характеризують нелінійну 

динаміку внутрішньосистемних чинників на фазовому і структурному рівнях (стратегія 
формування та використання інтелектуальних ресурсів, ефективність менеджменту, 
управління інноваційною діяльністю та ін.);  

{ ...
nin in inND ND ND   }

}

1 2  
– множина елементів, що характеризують нелінійну 

динаміку чинників зовнішнього середовища (рівень конкуренції, розвиток інноваційної 
інфраструктури, макроекономічна стабільність, правові обмеження на використання 
інтелектуального ресурсу та ін.);  

{ ... }
mout out outND ND ND  

{ комр оргre E Е   – сукупність координуючих дій, що реалізують взаємозв’язки у 

системі;  
re – ресурси усіх видів;  
Екотр – ефективність дії компетенцій виробничого та фінансового менеджменту;   
Еорг – ефективність дії організаційно-управлінських рішень із забезпечення 

когерентності діючих зовнішніх і внутрішньосистемних чинників. 
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Розглянуто формування синергічного ефекту при горизонтальній інтеграції двох 
підсистем нафтогазовидобувного підприємства, а саме підсистем технологічної підготовки 
попутного газу (осушення) і нафти (сепарації).  

Узгоджена у просторі та часі взаємодія найважливіших підсистем підприємства на 
засадах позитивного і негативного зворотних зв’язків повинна стати умовою, яка дозволить 
сформувати синергічні ефекти у діяльності нафтогазовидобувних підприємств корпоративної 
структури. 

З метою реалізації запропонованого інструментарію координування роботи підсистем 
нафтогазовидобувного підприємства розроблено ітераційний алгоритм управління з 
вирішенням завдань координування роботи підсистем підприємства, що дає змогу 
реалізувати синергічні ефекти, які виникають у результаті узгодженої у просторі і часі дії 
різнорідних за природою чинників і механізмів. 

На основі холістичного підходу вперше розроблено феноменологічну математичну 
модель динаміки видобування вуглеводнів: 

   
b

y = exp(a+ +clnx)
x ,                                                    (7) 

де  y – узагальнюючий синергічний чинник – видобуток товарної продукції;  
a, b, c – параметри моделі;   
х = 1, 2, 3, …, k – час розробки родовища, місяців. 
Доведено, що на початкових етапах розробки родовища, коли спостерігається 

збільшення видобутку вуглеводнів із свердловин, за допомогою наведеної моделі можна 
змоделювати динаміку видобування вуглеводнів. У такому випадку постійна а буде додатна, 
а постійні b, с – від'ємні. Під час подальшої експлуатації, коли спостерігається зменшення 
видобутку вуглеводнів, динаміку експлуатації свердловини можна описати цим самим 
законом, але постійна а буде від'ємною, а b та с – додатні. Модель (7) принципово 
відрізняється від інших тим, що використовуючи її на кожному кроці х (наприклад, х = 1 
міс.) у реальному часі при надходженні нової промислової інформації усі коефіцієнти моделі 
корегуються відповідно до змін ситуації у родовищі вуглеводнів, що відображається в 
обсягах видобутих вуглеводнів. Тобто коефіцієнти a, b, c змінюються разом зі зміною 
основних чинників системи видобування вуглеводнів. Параметр а відповідає за загальну 
амплітуду модельної кривої, якщо джерела ресурсів нічим не обмежені, а управління 
реалізацією ресурсів здійснюється ідеально. Параметр b вказує на момент «катастрофи» (у 
нашому випадку – це максимум кривої y = f(x)). Отже, вектор параметрів моделі (7) 

A),,( cba   визначає сутність участі кожної складової ресурсів у сумарному результаті 

господарської діяльності підприємства. Зазначимо, що вектор A  об’єднує такі зовнішні 
економічні чинники, які впливають на динаміку системи видобування нафти, як ціна нафти, 
характеристики попиту на вуглеводні, умови ринку праці, ставки оподаткування, рівень 
фінансових витрат нафтогазовидобувного підприємства та ін. Ці чинники залежать як від 
часу, так і від трансфертної ціни нафти; місячних фіксованих загально-адміністративних 
витрат; вартості робочої сили підприємства; чисельності виробничого персоналу; виробничої 
потужності підприємства; норми амортизації; ціни реалізації однієї тонни нафти; фіксованих 
і змінних збутових витрат на одну тонну нафти; ставки реінвестування прибутку в капітал 
підприємства, які впливають на синергічний ефект у системі видобування нафти. 
Феноменологічна модель адекватно відображає зв'язки з коефіцієнтами кореляції 0,88-0,99, 
що дає змогу ефективно розв'язувати задачу ідентифікації параметрів моделі за єдиним 
алгоритмом, а також надійно прогнозувати обсяги видобутку вуглеводнів. 

Узгодження у просторі і часі взаємодії усіх підсистем нафтогазовидобувного 
підприємства корпоративної структури доцільно здійснювати на принципах негативного і 
позитивного зворотних зв’язків з відповідним співвідношенням їх коефіцієнтів, це дасть 
змогу досягти синергічних ефектів. 

З метою усунення недоліків, існуючих у теорії та практиці управління 
нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури, обґрунтовано доцільність 
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використання контролінгу із застосуванням системно-синергічної методології. 
Запропоновано визначати передумови виникнення синергічних ефектів на засадах методу 
фазових траєкторій, який дає змогу досліджувати процеси, що відбуваються за різних 
початкових умов. Фазовий портрет дає повне уявлення щодо динаміки нелінійних систем 
першого та другого порядку, до яких належить більшість економічних систем. Якщо фазові 
траєкторії спрямовані від початку системи  координат, тобто система виходить зі стану 
рівноваги, це, за певних умов, свідчить про формування синергічного ефекту. В економічних 
системах розвиток, як багатостадійний процес, супроводжується фазовими і структурними 
змінами, появою нових якостей. При цьому відбувається перерозподіл негативного і 
позитивного зворотних зв’язків на користь позитивного. 

Сформульовано узагальнену мету управління нафтогазовидобувним підприємством 
корпоративної структури як об'єднання цілей, що реалізуються кожною функціональною 
сферою. Показано взаємозв'язки об'єкта управління з системою управління, завданнями, 
стратегією і цілями підприємства, елементами зовнішнього і внутрішнього середовищ, 
синергією та результатами її реалізації  (рис. 3). 

 
Рис. 3. Взаємозв’язки між синергією, елементами, що її формують, та результатами її 

впливу  
          

У результаті проведеного дослідження  розроблено концепцію синергічного розвитку 
нафтогазовидобувного підприємства корпоративної структури, основні положення якої 
полягають у наступному: 

– стратегічними        ресурсами        нафтогазовидобувного        підприємства 
корпоративної структури є родовища вуглеводнів на території України, шельфу Чорного і 
Азовського морів, висококваліфіковані кадри й інтелектуальний потенціал у галузі 
видобування нафти і газу; 

- стратегія      розвитку      підприємства      має     бути    багатоплановою,   і програми 
розвитку повинні орієнтувати його на лідерство не тільки на регіональних та українських 
ринках, але й на ринках СНД та інших держав; 

– нафтогазовидобувне   підприємство  повинно   мати   програми  економічної та 
стратегічної безпеки, програму модернізації та реконструкції технологічних комплексів, а 
також програму розвитку партнерських стосунків з постачальниками, потенційними 
конкурентами і контрактінг; 

– підприємство   має  розробити  систему  моніторингу  технологічних  об’єктів з 
підсистемами прогнозування, планування і управління у режимі on-line, а також програми 
бенчмаркінгу і науково-дослідних робіт у ключових напрямах видобування вуглеводнів із 
збільшенням інтелектуальної складової у структурі собівартості вуглеводнів; 
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– джерелом   інвестицій,      що      забезпечують      синергічний      розвиток 
нафтогазо-видобувних підприємств корпоративної структури, можуть бути державні і 
цільові програми розвитку, фінансово-промислові групи за участю підприємств і галузей з 
високою рентабельністю, різні варіанти лізингу, цільові облігаційні позики населення 
України та ін.; 

– програма  синергічного  розвитку  нафтогазовидобувного підприємства має 
ґрунту-ватися на методології синергічного менеджменту з такими найважливішими 
підсистемами: функціонування місії і системи стратегічних цілей, орієнтованих на лідерство; 
управління корпоративним розвитком на основі формування синергічних ефектів, 
побудованих на оптимальному співвідношенні позитивних і негативних зворотних  зв’язків, 
що реалізують місію лідерства; параметричного прогнозування, планування розвитку на 
засадах синергетики і феноменологічної моделі видобування вуглеводнів; бенчмаркінгу, що 
орієнтує на виявлення усіх умов, за яких може бути реалізована місія лідерства; 
координування взаємодії підсистем у системі управління розвитком нафтогазовидобувних 
підприємств корпоративної структури; синергічного маркетингу; інвестиційного 
забезпечення синергічного розвитку; моніторингу фінансових і економічних показників 
бізнес-сегмента upstream, а також оцінки ефективності, результативності та якості 
синергічного розвитку у реальному часі і на перспективу; 

– організаційно-економічний механізм реалізації синергічного розвитку бізнес-
сегмента upstream (технологічного, організаційного, управлінського, соціального, 
інфраструктурного) повинен мати комплекс засобів, котрі забезпечують досягнення місії 
корпорації та системи цілей, механізм самоорганізації, а також підсистеми позитивного і 
негативного зворотних зв’язків з їх відповідним співвідношенням. 

Найважливішою підсистемою програми синергічного розвитку нафтогазовидобувного 
підприємства корпоративної структури, на нашу думку, є підсистема формування місії 
лідерства. 

Вперше запропоновано системну модель формування синергічних ефектів у розвитку 
нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури як суперпозицію зовнішніх 
збурень, внутрішньосистемних факторів і управлінських дій, спрямованих на забезпечення 
когерентності діючих сил, що дає змогу кількісно оцінити синергічну ефективність 
організаційно-управлінських рішень і проектувати організаційно-економічний механізм 
розвитку бізнес-сегмента upstream. Синергічний ефект в управлінні розвитком 
нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури SEВМ формується як множина 
ефектів, отриманих у результаті їх накладання і синхронізації у просторі і часі, яка існує 
тільки тоді, коли цей ефект належить системно-синергічному об’єднанню цих ефектів: 

mod ,BM anim input autput coger quality ernSE Ef Ef Ef Ef Ef Ef                      (8) 

де Еfanim – ефект мультиплікації;     
Еfinput – очікуваний ефект, отриманий за рахунок підвищення якості ресурсів;  
Еfautput – очікуваний ефект за рахунок підвищення конкурентоспроможності видобутих 

вуглеводнів; 
Еfcoger – ефект когерентності;  
Еfquality – ефект від підвищення якості процесу видобування вуглеводнів;  
Еfmodern – очікуваний ефект за рахунок модернізації нафтового обладнання, бурильного 

інструменту та ін.  
Визначено умову реалізації системно-синергічного підходу до управління розвитком 

нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури: 
 ,SPOC SO SN SF SK                                                  (9) 

де SPOC – порогове (мінімальне) значення прибутку від операційної діяльності, що 
може забезпечити системно-синергічний розвиток нафтогазовидобувного підприємства;  

SO – витрати на модернізацію і реновацію техніко-технологічної бази, тобто активної 
частини основних засобів;  

SN – витрати на науково-дослідні і конструкторські роботи;   
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SF – витрати на підвищення компетенцій, мотивації та рівня сприйняття персоналом 
системно-синергічної стратегії підприємства; 

SK – витрати на ріст капіталізації підприємства. 
Запропоновано найважливіші напрями реалізації розробленої концепції, у яких, на 

наш погляд, закладено основні резерви розвитку нафтогазовидобувних підприємств 
корпоративної структури на системно-синергічних засадах.  Пропозиції розроблені згідно з 
потребами вищеназваних підприємств, спрямовані на удосконалення систем менеджменту 
шляхом розроблення та ухвалення більш обґрунтованих управлінських рішень, покращення 
систем інформаційного забезпечення в управлінській сфері. 

Висновок.   
1.  Теоретично обґрунтовано доцільність застосування системно-синергічного підходу 

до управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури. 
Сформульовано парадигму синергічного розвитку нафтогазовидобувних підприємств 
корпоративної структури, яка, на відміну від відомих парадигм ринкової, вартісної і 
внутрішньоресурсної орієнтацій, націлює на синергічний розвиток через активацію 
системоформуючих чинників і спрямування їх на створення сучасних проривних технологій 
і базових інновацій, розширення ринків, а також передбачає наявність організаційно-
економічного механізму, у складі якого мають функціонувати підсистеми зворотних зв’язків, 
передбачається реінжиніринг бізнес-процесів, а також комплекс засобів, які забезпечують 
досягнення місії нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури і відповідають 
системі цілей. 

2. Розроблено нову концепцію управління розвитком нафтогазовидобувних 
підприємств корпоративної структури, механізм реалізації якої ґрунтується на методології 
синергічного менеджменту з підсистемами формування місії лідерства, прогнозуванні і 
плануванні діяльності на засадах нечіткої логіки та феноменологічної моделі, формуванні 
позитивного і негативного зворотних зв’язків, координуванні взаємодії підсистем 
підприємства, інвестиційному забезпеченні синергічного розвитку, моніторингу фінансових 
та економічних показників підприємств, а також мотиваційному управлінні персоналом. 
Концепція дає можливість на основі сформульованих основних положень стратегічного 
розвитку отримати конструктивний механізм управління нафтогазовидобувними 
підприємствами, що сприятиме підвищенню ефективності функціонування та розвитку 
підприємств у рамках корпоративних структур. 

3. Використовуючи холістичний підхід до розв’язання задач планування і управління, 
розроблено феноменологічну математичну модель динаміки розвитку нафтогазовидобувних 
підприємств корпоративної структури. Вона дає змогу ідентифікувати параметри моделі за 
єдиним алгоритмом, а також прогнозувати доходи підприємства на етапі прогресивного 
розвитку видобутку вуглеводнів та у пізній період експлуатації родовища з урахуванням 
його заводнення. 

4. Розроблено нову системну модель формування синергічних ефектів в економічному 
розвитку нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури як суперпозицію 
зовнішніх збурень, внутрішньосистемних чинників і управлінських  рішень, спрямованих на 
забезпечення когерентності діючих сил, що дає змогу кількісно оцінити синергічну 
ефективність організаційно-управлінських рішень і проектувати організаційно-економічний 
механізм розвитку нафтогазовидобувного бізнес-сегмента на основі виявлення явища 
синергізму у розвитку підприємств у реальному часі за допомогою запропонованого 
коефіцієнта синергічної дії. 
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ГЛАВА 1.20. АУДИТ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ КУПІВЛІ-
ПРОДАЖУ: УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОЦЕДУР 
 

Шкабрій Н.О. 
Національна академія статистики, обліку і аудиту 

 

За умов фінансово-економічної кризи та складного конкурентного середовища 
ефективність господарських процесів, зокрема операцій з придбання за договорами купівлі-
продажу, забезпечується налагодженим управлінням операціями на основі достовірної, 
повної та оперативної обліково-аналітичної інформації. Досягнення високого рівня 
прибутковості й конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах господарювання 
неможливе без дієвого контролю операцій за договорами купівлі-продажу, зокрема 
внутрішнього аудиту, спрямованого на виявлення за даними бухгалтерського обліку 
розкрадання та нераціонального використання майна, пошуку можливостей удосконалення 
процесу придбання, зокрема на основі формування аналітичної інформації в розрізі якісних і 
кількісних характеристик ТМЦ та їх відповідності умовам договорів купівлі-продажу. Така 
вимога є досить актуальною, адже вітчизняні суб’єкти господарювання на практиці досить 
часто змушені звертатися до господарського суду з метою вирішення спорів з контрагентами 
за результатами претензійної роботи.  

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень України станом на 
15.11.2014 р. впроваджено 60404 справи за спорами, що виникають із порушення умов 
погашення претензій однією зі сторін договору купівлі-продажу (зокрема, адміністративні 
справи – 1037, господарські – 20952, кримінальні – 561, цивільні – 10397). Серед причин 
виникнення такої значної кількості окреслених спорів є порушення у веденні договірного 
процесу на підприємствах, відсутність раціональної організації бухгалтерського обліку та, 
відповідно, неналежне інформаційне забезпечення внутрішнього контролю операцій за 
договорами купівлі-продажу, зокрема внутрішнього аудиту. Дотримання відповідних якісних 
характеристик інформаційного забезпечення управління досягається застосуванням науково 
обґрунтованої методики аудиту, організованого в умовах конкретного суб’єкта 
господарювання.  

Розробкою питань облікового відображення та контролю результатів договірного 
процесу, зокрема в частині операцій з придбання, займалися вчені П.С. Безруких, 
В.Б. Ивашкевич, М.П. Кондраков [2], М.Д. Корінько [3], В.С. Кивачук [4; 5], Ю.В. Кольцов 
[6], С.Я. Мазо [7], А.Н. Медведев [8], О. Олійник [9], О.М. Петрук [10], М.С. Пушкар [12], 
К.В. Романчук [13], Я.В. Соколов, М.Л. Пятов [15], Я.В. Соколов, Т.О. Терентьєва [1], 
М.Я. Штейнман [18], Н.В. Чебанова [17] та ін. Зокрема, сучасні вчені підкреслюють, що 
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управління ланцюгом поставок ТМЦ передбачає аналіз потенційних зв’язків з контрагентами 
та оцінку доцільності понесення витрат з урахуванням запропонованих постачальниками 
альтернативних варіантів для виконання замовлень у визначені терміни, проектування та 
розробки необхідних засобів виробництва для подальшого їх придбання. Враховуючи високу 
питому вагу матеріальних витрат у структурі собівартості продукції (більше 60 %) і 
залежність суми матеріальних витрат від процесу придбання, актуальним є пошук 
можливостей удосконалення інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту операцій за 
договорами купівлі-продажу на основі достовірних і оперативних облікових даних, що 
визначило мету та напрями даного дослідження. 

Основним джерелом інформації для внутрішнього аудиту операцій за договорами 
купівлі-продажу є дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку. 
Передбачене Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» [11] право підприємств визначати форми й порядок організації 
бухгалтерського обліку, зокрема управлінського, передбачає можливість вибору форми 
обліку, порядку і способу реєстрації, узагальнення та аналізу інформації, звітності та 
контролю господарських операцій. 

Окрім облікової інформації також підлягають використанню для внутрішнього 
аудиту дані, що стосуються умов діяльності підприємства в галузі, регіоні, галузі та 
економіці країни. На рис. 1 представлено інформаційну базу для проведення 
внутрішнього аудиту досліджуваних операцій.  

 

 нормативні документи 
 облікова політика підприємства 
 господарські договори 
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За змістом 

 зовнішня інформація 

нормативно-
правова 

 
Рис. 1. Інформаційна база внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-

продажу 
 

Господарська діяльність опосередковується договірними відносинами між суб’єктами 
ринку. Договір купівлі-продажу є основою ринкових відносин і джерелом інформації про 

 142



можливі економічні наслідки його виконання. Недостатність інформаційного забезпечення 
внутрішнього аудиту  
операцій з придбання за договорами може бути вагомою причиною зниження рівня 
прибутковості діяльності внаслідок недостатності та несвоєчасності обґрунтування 
управлінських рішень стратегічного та оперативного характеру. 

Оскільки договір купівлі-продажу як основа ринкових відносин містить інформацію 
про майбутні події для господарського життя підприємства, виділено об’єкти 
бухгалтерського обліку результатів договірного процесу, інформація про які є основою 
здійснення в подальшому аудиту відповідних операцій (табл. 1). 

Таблиця 1 
Економічні наслідки договірного процесу та відповідні об’єкти бухгалтерського обліку і 

внутрішнього аудиту 

Стадії договірного процесу Економічні наслідки 
Об’єкти бухгалтерського обліку і 

внутрішнього аудиту 
Ведення переговорів перед 
укладанням договору купівлі-
продажу (планування 
переговорів, проведення, 
підсумки) 

Вибір контрагента, формування 
проекту договору 

Витрати на рекламу, дослідження ринку, 
відрядження, проектування, оплата праці 
персоналу 

Укладання договору купівлі-
продажу 

Підписання договору або 
відмова від нього 

Витрати на відрядження, оплата праці 
персоналу  

Виконання договору купівлі-
продажу 

Виконання умов договору 
належним чином або з 
порушеннями 

Активи (оборотні, необоротні), капітальні 
інвестиції, транспортно-заготівельні 
витрати, зобов’язання, податковий кредит 
з ПДВ, грошові кошти, дебіторська 
заборгованість, в т.ч. розрахунки за 
претензіями, витрати (доходи) від сплати 
штрафних санкцій, витрати на судовий 
процес 

Аналіз і внутрішній аудит 
виконання умов договору 
купівлі-продажу 

Оцінка рівня виконання 
запланованих показників, 
відповідності операцій за 
договором критеріям 
ефективності, доцільності, 
законності тощо, встановлення 
відхилень і помилок в 
обліковому відображенні 
операцій за договором 

Недостачі або втрати від псування 
цінностей, лишки ТМЦ, розрахунки з 
винними особами, витрати на судовий 
процес, відшкодування збитків 

 

Враховуючи, що процеси ведення переговорів, укладання і виконання договору 
купівлі-продажу пов’язані з відповідними об’єктами бухгалтерського обліку (табл. 1), 
доцільним є дослідження можливостей удосконалення організації бухгалтерського обліку 
для забезпечення дієвості управління процесом придбання на основі господарських 
договорів даного виду. Підтвердження достовірності відповідної облікової інформації 
забезпечується науково обґрунтованими підходами до організації і методики внутрішнього 
аудиту. Таким чином, впевненість користувачів бухгалтерської звітності щодо її 
достовірності та повноти досягається проведенням внутрішнього аудиту досліджуваних 
операцій.  

Достовірна бухгалтерська інформація про операції за договорами купівлі-продажу є 
основою дієвого управління постійним відтворенням капіталу підприємства та досягнення 
цілей його створення власниками. Управлінські рішення оперативного та стратегічного 
характеру в даному аспекті можуть прийматися на різних рівнях управління з урахуванням 
організаційно-виробничої структури підприємства: керівник підприємства, менеджер відділу 
придбання, менеджер відділу маркетингу, юрист, головний бухгалтер, керівник планово-
фінансового відділу, аналітик, фінансист, внутрішній аудитор тощо.  

Система бухгалтерського обліку при відображенні комплексу операцій за договорами 
купівлі-продажу для можливостей подальшого контролю операцій і виявлення відхилень, а 
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також оцінки рівня виконання запланованих показників повинна сприяти формуванню 
аналітичної інформації щодо: 

– наявності у суб’єкта господарювання необхідної для забезпечення процесу 
виробництва номенклатури ТМЦ (в розрізі якісних і кількісних характеристик, місць 
зберігання ТМЦ, матеріально-відповідальних осіб, планових показників, цільового 
призначення тощо);  

– наявності грошових коштів для своєчасної оплати заборгованості перед 
постачальниками та іншої кредиторської заборгованості, погашення дебіторської 
заборгованості, визначення сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості; 

– необхідності залучення позикових коштів для забезпечення процесу придбання 
ТМЦ. 

Відповідно, облікова інформація повинна відповідати наступним вимогам: 
оперативність, аналітичність, повнота, наявність даних про персональну відповідальність 
працівників за збереження ТМЦ і санкціонування господарських операцій, планові, якісні 
та кількісні параметри об’єктів ТМЦ, необхідних для процесу виробництва та 
господарювання в цілому. Безпосередньо такі вимоги до організації обліку стосуються 
наступних її складових:  

1) організація праці облікового персоналу та його взаємодії з іншими підрозділами 
підприємства, залученими в договірний процес;  

2) розробка первинних документів, аналітичних відомостей і внутрішньої звітності, 
система документообороту;  

3) технічне забезпечення облікових робіт, в т.ч. розробка програмного забезпечення. 
Враховуючи, що управління господарською діяльністю базується передусім на 

використанні масиву облікових даних, достовірність яких підтверджена аудитом, а для 
оцінки достовірності облікова інформація повинна бути відповідним чином представлена для 
проведення перевірки, обґрунтовано, що взаємодія облікового персоналу з іншими 
підрозділами, залученими в договірний процес, і здійснення внутрішнього аудиту операцій 
за договорами купівлі-продажу вимагають розвитку підходів до розробки і складання 
внутрішньої бухгалтерської документації, що охоплює відповідні операції.  

Погоджуємося з підходом О.В. Цибулько, що метою складання і подання 
внутрішньої бухгалтерської звітності є задоволення потреб управлінського персоналу в 
оперативному режимі за рахунок надання відповідних показників діяльності як в 
натуральній, так і вартісній формах, що дозволяють оцінювати, контролювати, 
прогнозувати та планувати господарську діяльність підприємства та його структурних 
підрозділів [16]. Дослідник Г.О. Соболь стверджує, що ефективність внутрішньої звітності 
передбачає дотримання ряду умов: формування масиву корисної для управління облікової 
інформації; узгодження змісту звітності; застосування функціонального методу накопичення 
та підсумування інформації; наявність персоналу відповідної кваліфікації та 
комп’ютеризованої системи обробки даних [14, с. 101]. 

Реалізації вимог розширення інформативності облікових даних, їх оперативності, 
доцільності та раціональності для мінімізації ризику від здійснення операцій за договорами 
купівлі-продажу за результатами внутрішнього аудиту сприяє розроблений пакет внутрішньої 
бухгалтерської документації, що охоплює відповідні операції (табл. 2). 

Таким чином, запропоновані форми внутрішніх документів в цілому спрямовані на:  
1) забезпечення аналітичною і оперативною інформацією суб’єктів внутрішнього 

аудиту та інших працівників підприємства, які приймають управлінські рішення на певному 
рівні;  

2) сприяння здійсненню оцінки суб’єктами внутрішнього аудиту кількісно-якісних 
параметрів ТМЦ, придбаних за договорами купівлі-продажу, платіжної дисципліни, 
доцільності залучення кредитів для придбання ТМЦ, збереження ТМЦ відповідними 
матеріально відповідальними особами;  
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3) формування на основі підтвердженої достовірної облікової інформації оперативних 
і стратегічних планів розвитку суб’єкта господарювання. 

Таблиця 2 
Запропонований пакет внутрішньої бухгалтерської документації про здійснені операції 

за договорами купівлі-продажу 
Форми документів Призначення Користувачі 

Журнал ведення обліку договорів 
купівлі-продажу 

Забезпечення здійснення маркетингової діяльності, 
планування поставок ТМЦ за рахунок, прийняття 
рішень щодо зменшення витрат (релевантних) в 
результаті вибору альтернатив, що пропонуються 
постачальниками за рахунок деталізації облікової 
інформації в розрізі договорів купівлі-продажу, 
пов’язаних з надходженням ТМЦ. Забезпечує 
формування даних для Картки обліку результатів 
виконання зобов’язань за договорами купівлі-
продажу 

Картка обліку результатів 
виконання зобов’язань за 
договорами купівлі-продажу 

Деталізація облікових даних і посилення 
контрольної функції за процесом виконання 
зобов’язань за відповідними договорами купівлі-
продажу та дотримання договірних зобов’язань. 
Використання даних документа дозволяє в 
майбутньому планувати обсяги придбання та 
обирати надійних постачальників. Передбачені 
показники порівняння договірних та фактичних 
результатів виконання зобов’язань за договорами 
дозволяють формувати претензійні вимоги 

Відомості аналітичного обліку 
ТМЦ і розрахунків в розрізі 
договорів купівлі-продажу 

Отримання згрупованої аналітичної інформації про 
отримані ТМЦ відповідно до умов договору, стан 
виконання зобов’язань за договорами купівлі-
продажу в частині розрахунків з постачальниками та 
іншими кредиторами 

Звіт про результати виконання 
договорів купівлі-продажу 

Посилення аналітичних і контрольних функцій на 
основі зведення інформації за даними попередніх 
форм документів про результати виконання умов 
договорів в розрізі показників сформованої первісної 
вартості ТМЦ за умовами договору, кількості та сум 
виставлених претензій, їх погашення, виявлених 
винних осіб, відшкодування збитків 

Управлінський 
персонал всіх 
рівнів, облікові 
працівники, 
фінансисти, 
аналітики 

підприємства, 
внутрішні 
аудитори  

 

Процедури формування, обробки, використання та зберігання інформації для 
заповнення наведеної документації є елементом облікової політики підприємства в частині 
організації документообороту.  

Наведені пропозиції щодо документів враховують також потребу забезпечення 
обмеженого доступу до інформації з метою реалізації конкурентних переваг суб’єкта 
господарювання. Відповідно, розглянуті форми внутрішньої документації є комерційною 
таємницею підприємства та використовуються передусім суб’єктами внутрішнього аудиту. 
Після підтвердження їх достовірності відповідна інформація є корисною для управлінського 
персоналу всіх рівнів, облікових працівників, фінансистів і аналітиків підприємства.  

Підвищення оперативності, точності та доцільності даних з внутрішньої документації 
для здійснення внутрішнього аудиту щодо операцій за договорами купівлі-продажу можливе 
на основі використання сучасних інформаційних технологій. Трудомісткість процедур 
формування інформації за необхідними аналітичними розрізами та подальше здійснення 
внутрішнього аудиту визначає потребу в активному застосуванні досягнень комп’ютерних 
технологій. 

Виходячи зі змісту показників внутрішньої документації та методики використання 
облікових даних, сформовано перелік вимог до алгоритмів і форм відомостей комп’ютерної 
програми, які доцільно застосовувати для ведення обліку та здійснення внутрішнього аудиту 
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операцій за договорами купівлі-продажу. Зокрема, визначено необхідність виконання 
бухгалтерською комп’ютерною програмою наступних процедур:  

1) ідентифікація кількісно-якісних показників операцій з придбання ТМЦ (активи та 
зобов’язання) на основі договорів купівлі-продажу; 

2) можливість одержання даних про потребу у відповідних ТМЦ для виробництва (за 
видами продукції (робіт, послуг));  

3) виявлення відхилень між фактичним і передбаченим виконанням умов договору, 
ідентифікація винних осіб;  

4) взаємна перевірка показників внутрішньої документації про здійснення 
господарських операцій для виконання умов договорів купівлі-продажу; 

5) зручний та зрозумілий інтерфейс, наявність звукових або кольорових сигналів про 
відхилення у фактичному виконанні договорів від передбачених ними умов; 

6) табличне представлення інформації, можливість вибору показників для 
дослідження і використання, список яких залежить від потреб користувача; 

7) висока періодичність оновлення інформації в програмі (наприклад, один раз в 5 
хвилин).  

У розвиток виконання таких процедур сформовано загальні підходи до наповнення 
модулів комп’ютерної програми для здійснення внутрішнього аудиту операцій за 
договорами купівлі-продажу, які можуть бути скориговані в умовах конкретного 
підприємства (рис. 2). 

 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ СЕРВЕР 

Модуль 1  
Робоча база даних 

Графіки потреби в ТМЦ (за 
видами продукції) та цін: 
– графік потреби в ТМЦ; 
– графік поточних ринкових 
цін ТМЦ. 
Таблиці: 
– Журнал ведення обліку 
договорів купівлі-продажу; 
– Картка обліку результатів 
виконання зобов’язань за 
договорами купівлі-продажу; 
– Відомість аналітичного 
обліку ТМЦ  
– Відомість аналітичного 
обліку розрахунків в розрізі 
договорів купівлі-продажу 

Модуль 2 
Порівняння облікових даних 

Таблиця: 
Звіт про результати 
виконання договорів 
купівлі-продажу: 
– сформована первісна
вартість ТМЦ за умовами 
договору, загальна сума 
непогашених зобов’язань; 
– кількість та суми
виставлених претензій, 
відомості про їх 
погашення; 
– дані про виявлених 
винних осіб (працівників 
або постачальників) і 
відшкодування збитків 

Модуль 3 
Допоміжна інформація 

Нормативно-довідкові дані:
– нормативно-правова 
документація; 
– інформація про ціни на 
ринку, прайс-листи; 
– курси іноземних валют і т.д.;
– історія співпраці з 
контрагентами, виконання 
ними умов договорів; 
– планові фінансові показники 
(показники операційного 
прибутку, грошових 
зобов’язань, показники 
платоспроможності, 
рентабельності активів, ділової 
активності тощо) 

конфігурації модулів 

Рис. 2. Зміст модулів комп’ютерної програми для здійснення внутрішнього аудиту 
операцій за договорами купівлі-продажу 

 

Актуальність комп’ютеризації облікового процесу з урахуванням представлених 
вимог для забезпечення оцінки достовірності облікових даних, виявлення відхилень 
фактичного виконання умов договорів від передбачених ними обумовлена необхідністю 
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вирішення завдання підвищення ефективності управління витратами на придбання за 
рахунок досягнення доцільності витрат і їх обґрунтованості, а також їх відповідності 
виробничій програмі та поточним потребам в ТМЦ.  

Таким чином, організований бухгалтерський облік операцій за договорами купівлі-
продажу з урахуванням умов діяльності конкретного підприємства є основою надання 
інформації для управління господарськими процесами, опосередкованими відносинами на 
основі вказаних договорів. Достовірність такої інформації підтверджується в ході 
внутрішнього аудиту для забезпечення подальшого комплексного аналізу діяльності 
підприємства та прогнозування його розвитку на основі обґрунтованих управлінських 
рішень.  

Сформований підхід до формування внутрішньої документації, що охоплює операції 
за договорами купівлі-продажу, створює передумови інформаційного забезпечення 
внутрішнього аудиту таких операцій для подальшого планування діяльності підприємства та 
оцінки відповідності його ресурсного потенціалу цілям створення підприємства. 

Показники розробленої внутрішньої бухгалтерської документації враховують 
важливість здійснення контролю виконання умов договорів в частині отримання ТМЦ і 
погашення зобов’язань, виявлення відхилень фактичного виконання договорів від 
передбачених для вчасного вжиття необхідних заходів з врегулювання різниць. Це дозволить 
внутрішнім аудиторам оперативно виявити відхилення та винних осіб, прострочену 
заборгованість тощо для вжиття заходів з мінімізації ризиків, зумовлених економічною 
недоцільністю здійснення відповідних операцій за договорами купівлі-продажу. Урахування 
специфіки здійснюваних операцій за договорами та інформаційних запитів внутрішніх 
користувачів облікової інформації складання і подання запропонованої документації дозволяє 
отримати вичерпну інформацію про об’єкти управління в ході придбання ТМЦ на основі 
договорів купівлі-продажу.  

Запропонована внутрішня бухгалтерська документація охоплює облікові регістри та 
внутрішню звітність, тому є основою для розробки вимог до модуля облікового програмного 
забезпечення досліджуваних операцій з активами та зобов’язаннями на стадії придбання. 
Даний модуль поєднує бухгалтерський облік операцій за договорами купівлі-продажу і 
можливості інформаційних систем для виявлення відхилень у ході здійснення операцій для 
оперативного реагування на зміни та недопущення недоцільних господарських операцій, які 
можуть призводити до збитку.  

У цілому наведені пропозиції є основою зростання ефективності управління операціями 
за договорами купівлі-продажу на основі підтвердження достовірності облікової інформації в 
ході внутрішнього аудиту, досягнення оперативності для економії витрат часу та коштів, 
підвищення ефективності діяльності підприємств і прийняття дієвих управлінських рішень. 
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ГЛАВА 1.21. УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Шмиголь Н.М.,   
д.е.н., професор, 
Павлюк Т.С., 

аспірант кафедри «Облік та аудит» 
Запорізький національний університет 

 

Машинобудівний комплекс України охоплює практично всі галузі машинобудування, 
а це понад 20 спеціалізованих галузей і включає близько 1500 підприємств та організацій, на 
яких працюють майже 1,6 млн. осіб. Також, слід зазначити, що в галузі ведуть господарську 
діяльність понад 2 тис. малих і спільних підприємств та кооперативів. Машинобудування 
України є основою важкої індустрії й відіграє значну роль у створенні матеріально-технічної 
бази всього господарства країни. Вітчизняні машинобудівні підприємства випускають засоби 
праці для різних галузей господарства, і тим самим забезпечує певну механізацію та 
автоматизацію виробництва. На машинобудівну галузь України припадає понад 40% усього 
промислово-виробничого потенціалу індустріального виробництва країни. За даними 
держкомстату, частка продукції комплексу в загальному обсязі продукції промисловості 
становить 29%.  

Не останню роль відіграє машинобудування і у зовнішній торгівлі країни. Так, у 2013 
році обсяг реалізації продукції машинобудування України склав 109 млрд гривень, що 
відповідно дорівнює 14,7 % всього обсягу реалізації в обробній промисловості. Галузева 
структура машинобудування України у 2013 році за обсягами реалізованої продукції має 
наступний вигляд:  

Машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання в цілому за 2013 рік 
реалізовано на 12469,9 млн. дол. США, з них: 

- реакторів ядерних, котлів, машин - 6910,6 млн. дол. США;  
- електричних машин - 5559,3 млн. дол. США. 

Засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів за 2013 рік 
реалізовано на 5901,6 млн. дол. США, з них:  

- залізничних локомотивів - 340,3 млн. дол. США; 
- засобів наземного транспорту, крім залізничного - 5444,1 млн. дол. США; 
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- літальних апаратів - 70,4 млн. дол. США; 
- плавучих засобів - 46,8 млн. дол. США. [10] 

Наглядно динаміку експорту продукції підприємств машинобудівної галузі України з 
2006 по 2013 роки можна розглянути на графіку 1 – Динаміка обсягів експорту продукції 
підприємств машинобудування України.  
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Рис. 1. Динаміка обсягів експорту продукції підприємств машинобудування України (у 
млн. дол. США) [за даними Держкомстату] 

 

Лише вже з цих наведених даних, стає зрозуміло, що машинобудівний комплекс 
України є експортоорієнтованим, і надає значні надходження до держбюджету від реалізації 
продукції. Від кожного окремого підприємства машинобудівного комплексу української 
економіки залежить рівень диверсифікації експорту, а також обсяги продукції, що буде 
реалізована на закордонних ринках кожного наступного року. А в свою чергу, обсяги 
експорту підприємств машинобудування залежать від раціонального та ефективного 
управління зовнішньоекономічною діяльністю на кожному окремому підприємстві.  

На сучасному етапі економічного розвитку України зовнішньоекономічній діяльності 
підприємств надається все більшої уваги та значення. А також ЗЕД підприємств виступає 
вже як вагомий фактор економічного зростання та є передумовою посилення інтеграційних 
процесів, що відбуваються в державі в цілому і на мікрорівні також. Починаючи з 1991 року і 
до сьогодення, поступово в Україні збільшується число суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності, також зросли обсяги зовнішнього товарообігу, розширилася географія 
зовнішньоекономічних зв’язків і на підприємствах машинобудівної галузі нашої економіки 
зокрема [4;17]. 

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з проведенням підприємствами ділових 
операцій на закордонних ринках. А процес входження України в систему світогосподарських 
зв’язків багато в чому залежить від якості прийняття управлінських рішень у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності [7]. 

До основних видів ЗЕД підприємств відносять: міжнародну торгівлю; міжнародний 
лізинг; використання активів з-за кордону; контрактні форми ЗЕД; міжнародні інвестиції 
[7;153]. 

Підприємства машинобудівної галузі України, в першу чергу з усіх цих форм 
орієнтуються на експортно-імпортну діяльність, але і всі інші форми також присутні в той чи 
іншій формі на підприємствах машинобудівного комплексу. Якщо ж говорити, про 
управління ЗЕД на підприємствах, то слід зазначити, що саме на експортно-імпортну 
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діяльність керівництво підприємства може здійснювати найбільший вплив, завдяки системі 
управління ЗЕД підприємства, на всі інші види зовнішньоекономічної діяльності, що 
перелічені більшого впливу мають держоргани управління та законодавча база країни.  

Управління, або менеджмент зовнішньоекономічної діяльності пов'язаний із 
застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах зовнішньоекономічної 
діяльності. Сутність менеджменту ЗЕД полягає в комплексному дослідженні та моделюванні 
міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і 
посадових осіб організації/установи в інтересах продуктивного досягнення визначених 
зовнішньоекономічних стратегій [7;22]. 

В організації та управлінні ЗЕД в Україні залишилися ще багато невирішених 
проблем. А саме:  

- структура зовнішньоторгового обігу, як і раніше, має переважно сировинний характер; 
- все ще нераціональним є імпорт; 
- недостатньо ефективно функціонують спільні підприємства з іноземним капіталом.  

Великої уваги потребують і такі питання, як створення стабільної правової бази, 
сприятливого інвестиційного клімату, ефективної системи управління ЗЕД на рівні 
підприємства, підвищення якості експортної продукції та багато інших.  Особливої уваги 
потребує підготовка спеціалістів для сфери зовнішньоекономічної діяльності [ 4;17]. 

Звідси витікають і певні проблеми та недоліки, що є в управлінні експортно-
імпортною діяльністю на машинобудівних підприємствах. Одними з найрозповсюджених 
проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах машинобудування 
України можна виділити наступні: 

По-перше – це недостатньо кваліфіковані менеджери, що не мають відповідної 
кваліфікації та досвіду роботи у сфері ЗЕД; 

По-друге – відсутність довгострокової стратегії, щодо впровадження нових 
управлінських технологій та стратегії розвитку системи управління експортно-імпортними 
операціями; 

По-третє ─ відсутність досвіду управлінської роботи при здійсненні ЗЕД, відсутність 
досвіду співпраці з міжнародними корпораціями  

По-четверте - неналежна мотивація праці управлінського персоналу та відсутня 
мотивація використання знань у інтелектуальної еліти; недосконалий механізм оплати праці 
управлінського персоналу 

По-п’яте - відсутність клімату соціального партнерства; вміння узгоджувати інтереси 
власників капіталу, менеджерів і працівників; конфлікт між необхідністю модернізувати 
управління і традиціями, що у ньому існують [1;9]. 

Це все лише невелика кількість з усіх проблем, що постають перед здійсненням 
ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах України, що 
зайняті у машинобудівній галузі. Можна виділяти по кожному окремому машинобудівному 
підприємству інші індивідуальні проблеми управління експортом або імпортом, або в 
здійснені інших видів ЗЕД, але якими б не були ті чи інші перешкоди, для їх вирішення 
необхідні схожі методи управління ЗЕД підприємств.  

А для ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, при 
плануванні ЗЕД необхідно враховувати певні зовнішні та внутрішні фактори. До факторів 
внутрішніх, що впливають на систему ЗЕД підприємства належать наступні:  

- заплановані масштаби зовнішньоекономічної діяльності; 
- витрати, що супроводжують цю діяльність; 
- складність продукції, що планується експортувати чи імпортувати; 
- досвід проведенні ЗЕД; 
- контроль діяльності та її результатів.  

До зовнішніх чинників належать: 
- економічна свобода; 
- конкуренція; 
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- присутність у країні; 
- ризики [3;28]. 

Таким чином для організації всієї системи управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств машинобудування, та планування їх експортно-імпортної діяльності, 
зокрема, неможливо залишити поза увагою хоча б один з цих факторів. Саме чинники як 
зовнішнього так і внутрішнього середовища підприємства впливають на раціональність та 
ефективність інструментів та методів, що будуть обрані керівництвом фірми, для проведення 
своєї зовнішньоекономічної діяльності. І надалі, це відобразиться на досягнутому результаті, 
а саме на певних економічних показниках не лише підприємства галузі машинобудування, а і 
в цілому на макроекономічних показниках економіки країни. Ще слід зазначити, що для 
ефективного управління ЗЕД на підприємствах країни, та на підприємствах 
машинобудівного комплексу, зокрема, необхідна адекватна до умов його роботи структура 
управління. А при її побудові можливі два варіанти: 

1) безпосередній вихід на зовнішній ринок через власну зовнішньоекономічну фірму або 
відділ зовнішньоекономічних зв’язків; 
2) вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників. [3;28] 

Для підприємств машинобудування України більш притаманним є все ж таки вихід на 
зовнішні ринку без використання посередницьких фірм. І тому, слід зазначити, що 
першочерговою функцією організації управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства машинобудівної галузі має стати поглиблення торгівельних відносин з 
іноземними партнерами. В залежності до цього завдання усіх форм організації управління 
ЗЕД підприємств машинобудівної галузі повинні зводитися до виконання наступних 
функцій: 

- планування, організація і безпосереднє здійснення зовнішньоекономічних угод в 
межах власної номенклатури продукції; 

- нарощування обсягів експорту, удосконалення його товарної та регіональної 
структури; 

- підвищення конкурентоспроможності продукції закордоном, сприяння покращенню її 
якості за рахунок збору та аналізу рекламацій та відгуків клієнтів, доведення відповідної 
інформації до розробників та виробників продукції підприємства; 

- збільшення ефективності імпортних закупок в залежності від стратегії розвитку 
підприємства;  

- вивчення та аналіз кон’юнктури світового ринку відповідної продукції, розробка 
пропозицій щодо вдосконалення зовнішньоекономічних операцій; 

- систематичне вивчення діяльності вагомих вітчизняних та іноземних конкурентів, 
аналіз їх сильних та слабких сторін; 

- налагодження науково-технічного та виробничо-інвестиційного співтовариства з 
іноземними фірмами; 

- організація після продажного сервісу закордоном; 
- постійне вдосконалення системи управління ЗЕД на підприємстві; 
- участь у зовнішньоторговельному ціноутворенні, розробці цінової стратегії і політиці 

підприємств;  
- контроль за виконанням зобов’язань за підписаними контрактами; 
- аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій; 
- організація та участь в проведенні переговорів із закордонними партнерами; 
- підготовка пропозицій по рекламним акціям, по участі у міжнародних виставках та 

ярмарках [8]. 
Всі ці та багато інших функцій та завдань можуть виконувати різні підрозділи 

структури управління ЗЕД на підприємстві, але діяльність цих відділів та підрозділів 
повинна бути злагодженою та гарно координованою.  
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На рівні окремого підприємства, зокрема підприємства машинобудівної галузі, що 
займається зовнішньоекономічною діяльністю, функціональні відділи та служби в структурі 
управління умовно поділяються на три групи: 

1. Відділи та служби, що здійснюють планування (планово-економічний, валютно-
фінансовий, транспортний чи логістичний). 

2. Відділи, що займаються маркетингом та збутом (збуту, кон’юктури і цін, реклами, 
інженерно-технічний, технічного обслуговування). 

3. Відділи, що забезпечують прийняття та виконання управлінських рішень (юридичний 
та договірний, кадрів, протокольний та ін.) [4;29]. 
На виробничих підприємствах, що приймають активну участь у 

зовнішньоекономічній діяльності, зовнішньоекономічний апарат існує в основному в двох 
формах:  

1. Відділу зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) в рамках діючого апарату 
управління. 

2. Зовнішньоторгової фірми (ЗТФ) [5]. 
Для машинобудівні підприємств України характерним є організація 

зовнішньоекономічної діяльності у формі організації на підприємстві відділу 
зовнішньоекономічних зв’язків.  

Відділ зовнішньоекономічних зв'язків (ВЗЕЗ) не являється самостійним структурним 
підрозділом підприємства. Він являє собою частину апарату управління. Його головне 
завдання полягає в управлінні ЗЕД як елементом єдиної цілісної системи внутрішньо 
фірмового управління. Цей відділ не займається безпосередньо транспортуванням вантажів, 
митними процедурами і т. д. Він створюється, як правило, для планування, організації і 
координації ЗЕД (хоч на практиці зустрічаються й інші варіанти). 

Головними завданнями ВЗЕЗ підприємства можуть бути: 
1. Участь в розробці стратегії ЗЕД підприємства. 
2. Сприяння розвитку ЗЕД підприємства з метою прискорення його соціально-

економічного розвитку. 
3.Управління експортним потенціалом підприємства, постійне його зміцнення й 

розвиток. 
4.Забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з договорів та угод із 

зарубіжними партнерами. 
5.Вивчення кон’юнктури іноземних ринків, збір і накопичення відповідної інформації. 
6. Організація експортно-імпортних операцій, забезпечення їх ефективності. 
7. Здійснення рекламної діяльності. 
8. Організація протокольних заходів та ін. Відповідно до завдань визначаються 

функції ВЗЕЗ і формується оргструктура управління. ВЗЕЗ зазвичай очолює начальник 
відділу. Відділ складається із ланок (груп, секторів, бюро і спеціалістів) [5]. 

Вся структура управління зовнішньоекономічною діяльністю має відображати певну 
систему управління в сфері здійснення усіх зовнішньоторговельних операцій. Тобто вона 
повинна включати органи і певні служби, або підрозділи, що здійснюють управління ЗЕД. 
Весь апарат управління зовнішньоекономічною діяльністю, та експортно-імпортною 
діяльністю зокрема  на машинобудівному підприємстві має будуватися з обов’язковим 
урахуванням необхідного оновлення ланок і ступенів управління. Тобто оновлення 
горизонтальних та вертикальних рівнів в управління ЗЕД. Кожна окрема ланка в управлінні 
на підприємстві машинобудування, що спрямовує свою діяльність на зовнішні ринки – це 
має бути певний структурний підрозділ чи певні окремі спеціалісти в сфері ЗЕД, що 
виконують відповідні функції та координують свою діяльність з усією виробничо-
господарською діяльністю підприємства.  

Однозначно можна казати про те, що організаційна структура управління ЗЕД 
машинобудівного підприємства повинна виступати складовою частиною внутрішньо 
фірмового управління. І вона (структура управління ЗЕД) повинна визначатися перш за все 
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певною стратегічною метою підприємства, також стратегією зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Загальноприйнято вважати стратегію засобом виживання підприємства шляхом 
адаптування до середовища, а структуру-конструкцією, що її підтримує. Ланки ланцюга 
«середовище-стратегія-структура» взаємопов'язані і взаємозумовлені. Якщо вони не 
відповідають одне одному, то під загрозу ставиться саме існування фірми. Організаційна 
структура управління ЗЕД визначається тією метою і завданнями, які вона покликана 
вирішувати [6]. 

Висновки. 
Головною метою організації системи управління зовнішньоекономічною діяльністю 

машинобудівного підприємства повинна стати не лише максимізація прибутку на 
довгостроковий період за рахунок збільшення обсягів реалізованої продукції, а також за 
рахунок покращення якості продукції, після продажного обслуговування, підвищення 
конкурентоспроможності на закордонних ринках та збільшення ринків збуту готової 
продукції. Також слід зазначити, що сама організаційна структура управління 
зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах машинобудівної галузі повинна 
постійно вдосконалюватись, пристосовуватись до змін у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства 
залежить від забезпечення чітко-налагодженої системи взаємодії в загальній структурі 
підприємства. Для машинобудівних підприємств більш звичним та вигідним є безпосередній 
вихід на зовнішній ринок через власну зовнішньоекономічну фірму або відділ 
зовнішньоекономічних зв’язків. Це зумовлене в першу чергу тим, що частка експорту в 
загальному обсязі діяльності дуже значна, зовнішньоторговельні операції здійснюються 
регулярно, а також продукція машинобудування має високий рівень 
конкурентоспроможності. Звідси випливає логічне пояснення необхідності організації на 
підприємствах машинобудування власної гарно налагодженої та скоординованої системи 
управління ЗЕД у вигляді відділів та підрозділів, що функціонують паралельно та разом, 
відповідно до поставлених цілей та завдань загальної виробничо-господарської діяльності 
підприємства. Відповідно працівники таких підрозділів та відділів мають бути 
високопрофесійними та досвідченими як в сфері ведення зовнішньоекономічної діяльності 
так і в сфері машинобудування, зокрема. А керівними цих відділів мають бути менеджерами 
вищих кваліфікацій та постійно вчитися досвіду закордонних фірм та підприємств, що 
займаються зовнішньоторговельними операціями, а також перезнімати досвід керівників 
зовнішньоторговельних фірм. Ефективність всіх зовнішньоторговельних операцій залежить 
від налагодженої системи взаємодії в середині всієї структури підприємства, а також від 
можливості адаптуватися до впливу зовнішнього середовища.  
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Formulating the problem. The problems related to ethics and the significance of the 
human factor are undoubtedly crucial for economic theory and managerial practice because, in our 
opinion, contemporary organizations lack established practices for impact on ethical behavior. 

Analysis of recent research. The changes in the ethical values of the society have led to 
changes in traditional managerial styles which have resulted in the establishment of new managerial 
models. The transition from industrial to information age necessitates the termination of 
bureaucratic types of organizations and strengthens the necessity of coping with the crisis when 
adapting to the changing environment. The new trends in contemporary management of 
organizations require a deeper analysis of key problems – a managerial approach of ethical-value 
trend being one of them. The necessity of applying an ethical-value approach (EVA) in the 
management of organizations [4] is a topical and contemporary issue for today’s management. The 
main task of the new approach is to humanize the relationships in a contemporary organization. 
Increasing the capacity of human resources as the most important factor, especially in a time of 
crisis, can significantly compensate the scarcity of the remaining resources.  

Choice of unsolved aspects of the problem. The interest towards ethical problems is 
determined by the disturbed harmony among the various value systems of the people in an 
organization, as well as among individual and group ethical values, which leads to unethical 
behavior and non-sustainability of the managerial process. Therefore, we are logically faced with 
the issue of what ethical components and values will yield to the best results and will facilitate the 
achievement of the objectives set in the organization. The managerial change is difficult and slow, 
as everyone has his/her own interpretation of ethical rules. The influence on the behavior of the 
human factor and the resulting changes take place gradually, while high results can be expected in 
the long term – slowly and progressively. 

The aim of the article is to draw the attention towards the behavioral aspects of managing 
the human factor in the conditions of globalizing world economy.  

Research results. Every people gives its own meaning to the problems of its age judging 
from its own culture and experience. Throughout their development different nationalities have 
sought their place among other peoples. They follow their development depending on their position 
in the global system. Bulgaria’s development does not remain isolated by the world’s development, 
while nationally important problems are discussed from the point of view of global problems of the 
age. 

The changes in world economy have mainly moral dimensions. This leads to the increasing 
role of ethical values in the development of contemporary society and more particularly in social 
organizations. The realization of this important component of social and personal life would 
contribute to the possibility of making a constructive and positive change in the way of thinking and 
behaving of people at this contemporary stage of development of Bulgarian society. Regardless of 
whether we mean physical or moral survival, preserving the humanity in relationships is the only 
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way to maintain our human image – something that has always been a distinctive feature of 
Bulgarians. When we discuss contemporary trends, though, we mean a new ethical-value 
reorientation. This change requires setting new priorities concerning a shared social responsibility, 
uniting national values with the leading ethical values in the world economic space. Now that 
globalization has pushed us to a mutual penetration among cultures, we, Bulgarians, are in a state of 
transformation and adjustments of our traditional cultural practices, towards what can generally be 
characterized as European culture, or European cultural values. What we should do is reorient and 
rethink our own cultural model which has turned into inactive society while we should strive to 
purposefully adopt such values as respect to the individual and his/her right of personal opinion, 
tolerance towards difference and right to free expression.  

Only then Alexander Fol’s words – “if culture becomes behavior, the economy will 
blossom” – will acquire real meaning. We must realize that an individual’s freedom and modern 
values combined with private property, civil society and market economy in totality, comprise the 
socio-cultural environment of success; therefore, in the name of our own future, we must try to 
change in this direction. Because “only the wisest and stupidest of men never change.” (Confucius) 

[2, p. 75-76].   
We can point out two trends in our social and economic development – preserving cultural 

identity and at the same time globalization, which are not mutually excludable. 
Globalization in contemporary society creates prerequisites for mutually favorable 

cooperation – a trend which will guarantee collective security. This is a confirmation of the idea 
that the contemporary stage of development sees social changes mostly in ethical-cultural aspect. 
Their meaning is to preserve the moral values of humanity. In the “century of man” the 
reassessment of ethical values must be radical. 

Rethinking material and moral culture to a large extent refers to the restructuring, 
universalization and globalization of ethical values. We must build a system of common human 
values worldwide. This system must be based on the principle of humanism as a moral-ethical base 
in personal and social life. The decisive time of social and political events and socio-economic and 
moral changes outlines the age of the First global revolution. It adopts “ethical liberalism” as a 
platform of values of the world’s reconstruction, defending human rights and freedoms, secures the 
clash of eastern with western economy and values serving as a prerequisite of the whole value 
orientation of various peoples [7, p. 186]. 

The contemporary stage of development of a society is characterized not only with a crisis 
of ethical values, but also with the desire to create, to revive humanization in human activity and 
behavior. People do not want to stay impartial to ethical problems; therefore, they seek ways to 
unite in a collective community. We are now witnessing a stormy process of universalization and 
globalization of moral values [7, p. 189]. 

This necessity of ennobling (ethics) is clearly evident in management. When we change 
priorities, we see an outline of the ethical paradigm in the formulation of company strategy. In this 
respect, we may determine the humanization of relationships and processes as a distinctive feature 
of the “new economy”. 

At the beginning of the 21st century, in the world of business, we witness a complete change 
of traditional managerial approaches, which involves a reconsideration of values in communication. 
New communication technologies unite people and successful organizations in a large community, 
which leads to contemporary companies operating on the global market. New radical changes are 
carried out and they allow organizations to adapt to the increasing insecurity in the world. In such a 
situation of indefiniteness, growing chaos and continuous risk, people more than ever need trust in 
their relationships, of points to support and stimulate them. The managers of organizations realize 
the significance of ethical dimensions in the relationships with subordinates. 

The interaction and counteraction of different value systems forms the new vision of 
organizations on a global scale. Currently, value systems are limited in space. A contemporary man 
and a business organization are influenced by different value systems. As a result of the clash 
among different cultures, tastes and experiences, we witness the emergence of a huge abundance of 
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values. We are enchanted by the hybrid mania. But only those who realize the significance of the 
difference among value systems will become successful. Contemporary organizations face new 
global competition which is based on values. Values are blended and go beyond national borders. 
Everything that was taken for granted in the past is questioned today [5, pp. 63-64]. This statement 
supports the thesis of the significance of ethical values in contemporary management. 

In the conditions of globalizing world economy, the process of universalization of values is 
mostly visible in a business environment through imposing even more unified rules – common 
ethical values referring to behavior – respectability, trust, reputation, responsibility, loyalty, etc. 
They are important for the contacts of economic subjects who represent different cultural traditions 
because they guarantee certain tolerance, mutual trust, and understanding. On the other hand, the 
business tries to universalize the ethical norms developed within its framework as it spreads them 
throughout the society. This is in harmony with the propagandized idea of the necessity of bringing 
forward the thread that unites our huge diversity [6, pp. 137-147]. 

We are imposed the conviction that good management follows the formula “holism in 
diversity.” This principle can be accepted as generally valid for the relationships in an organization, 
for the relationships among organizations nationwide, as well as a means of communication among 
organizations worldwide. These views support the trend of globalization and universalization of 
ethical values in managerial approaches. 

The new way of managerial communication is not accepted in the narrow sense of the word 
only as a means or technique, but rather as an approach reflecting the world experience in 
organizational life. Thus, international economy combined with national culture must be a 
fundament of the establishing new relationships in management. 

The necessity of ennobling human relationships is clearly evident in management. The 
change of priorities outlines an ethical paradigm in formulating a company strategy. In this respect, 
a distinctive feature of the “new economy” is the humanization of relationships and processes. This 
means that if the market economizes social relationships, then the contrary is also true – the 
economy is entered by socialness [4, p. 6]. 

Contemporary aspects leading to organizational behavior suppose a new managerial 
philosophy that integrates humanistic change. This philosophy requires adaptability and flexibility 
of social organizations in the conditions of indefiniteness of internal and external environment, 
search for common views, beliefs and ethical values. The humanistic change keeps as close as 
possible to the most humanistic aspects of the way in which organizations must treat their members 
and vouches for the acceptance and expression of values such as democracy, authorization, personal 
dignity, quality of labor and constant learning at the work place [3, p. 101].  

The main challenge is the adoption of a new ethical-value approach which is a prerequisite 
for achieving a balance among the various value systems in the organization, as well as among 
individual and organizational values. The necessity of organizations and people finding a way to 
combine their opposing needs and interests finds expression in the establishment of a system of 
values governed by the new views of the employees in the organization. These changing values 
correspond to both the needs for efficiency and survival in organizations and people’s individual 
needs for development [3, p. 102]. Accepting, confirming and uniting the individual and group 
values in the organization guarantees its effectiveness and its employees’ moral satisfaction. This is 
why, it is a matter of responsibility and professional ethics to follow a value model which tolerates 
both achieving the aims of the organization and satisfying its employees’ individual needs [3, p. 
108].     

 The new trends of effective management of the human factor require emphasizing 
problems such as: new managerial philosophy of a humanistic type, managing human capacity 
through a system of shared ethical organizational values uniting the objectives of management and 
employees. The realization and acceptance of a humanistic change by the management is an 
important managerial challenge. Today’s economy will deem successful only those organizations in 
which highly-qualified, motivated, respected and satisfied employees are the main value. These are 
the organizations of the new age. In a world full of constant change and accumulated knowledge, 
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new ideas in the management of the organization are imposed, mostly in the management of the 
human factor. The main priority is the necessity of change which will approximate the creative 
values of the past and the formative values of the dynamic present in a unified system of shared 
values built upon a humanistic basis.      

The management of the human factor emphasizes the significance of human resources as the 
most important asset of the organization which determines the successful achievement of the aims. 
A key factor for this success is organizational culture and ethical values, which unite all members 
of the organization in participating and working towards the common aim: corporate culture and 
values, the climate in the organization and managerial behavior which arises from this culture, have 
a great impact on achieving perfection. Therefore, this culture must be managed, which means the 
values of the organization must be changed or strengthened, which requires constant effort for 
perceiving and maintaining those values, beginning at the top and going down the hierarchy [1, p. 
11]. 

The issue of the place of ethical values in the management of the human factor is important 
because besides business relationships we also have human relationships based on moral values. 
Every participant in the managerial process is characterized as an individual not only with his/her 
professional background, but mainly as an individual with a particular behavior governed by 
categories such as morale, ethics, conscience, reason and values system. The efficient management 
of the human factor is determined by harmonious relationships in the organization and combination 
of value systems. The relationships among people are predetermined by their value system which 
includes their development as individuals and their skill to communicate among each other. Just as 
every human being possesses an individual value system, organizations outline their company 
values as well. This is why it is particularly important to combine individual and company values in 
the management of the human factor.  

In this respect, we find in scientific literature a comparison of the organization to the family. 
Its basic activities are also creation, preservation and development. It is about creating and 
defending common values, socio-psychological means of control, stimulus and support. Thus, a 
central moment in managerial relationships is commonness, unification, and collectiveness. Ethical 
values are established as a major unifying force for people and their progress. Without them, 
prosperity would be impossible in any sphere of personal or social life. This is why, representatives 
of the Roman club stress that economic growth is inconceivable without acknowledging the ethical 
imperatives in the development of an organization. 

Conclusions of the conducted research. The skill to manage ethically facilitates avoiding 
ethical dilemmas. They are a common phenomenon in the conditions of contemporary social 
environment which requires rapidness and flexibility in making managerial decisions. Ethical 
behavior is formed when there is symbiosis among people’s interests and the aims of the 
organization, and when there is a match between individual and organizational values. The correctly 
set and efficiently functioning ethical values in the management of human resources are a decisive 
factor of efficiency in the organization. The realization of the necessity of humanistic change in 
contemporary management and the adoption of the ethical-value approach in managing the human 
factor is a decisive moment for both the behavior of the members of the organization and its 
management and the realization of the final aims and positive results. This process is possible 
through the functioning of a shared by the members unified value system which will balance the 
combination of individual and collective ethical values. Its main role is the establishment of an 
ethical component of organizational culture, which will contribute to the effectiveness of the 
managerial approach and the sustainability of the managerial process. This is why we place the 
emphasis on the significance of ethical values, draw the attention to social problems in the 
conscience and behavior of human factor, as well as the new moments and trends in managerial 
approaches bearing in mind mostly the humanistic line in management. 

In the conditions of globalizing, constantly changing and dynamic environment, the 
significance of ethical behavior is even more fundamental for preserving the sustainability of the 
managerial process. The survival, development and improvement of organizations (business and 
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social) depend on the efforts for change by the management of an organization and the skill to 
select an adequate managerial approach. The change in managerial communication is primarily 
expressed in changing the relationships between managers and subordinates into more positive 
ones, which is expected to lead to increasing the sustainability and efficiency of the managerial 
process. 
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Необхідність розробки ефективних механізмів державного регулювання інфляційних 
процесів як елемент стабілізаційної політики (ІПСП) країни в умовах ринкових умовах 
визначається тим, що параметри цього розвитку усе більше стають вирішальними для 
національної економіки. 

Незважаючи на значний світовий досвід, процес регулювання ІПСП, як вид загальних 
функцій управління, майже не вивчався, більш ретельно досліджувались питання аналізу, 
контролю тощо. Держава існує в умовах ринкової економіки, яка є відносно 
самоорганізуючою, а значить і самокерованою системою. Тому держава скоріше не керує, а 
регулює ті або інші процеси, тобто підтримує систему у визначених рамках. Державне 
регулювання повинно орієнтуватися насамперед на довгострокову перспективу, на 
здійснення структурних зрушень і економічних відновлення, а ринкові механізми повинні 
гнучко реагувати на сьогоднішні потреби, у достатній мірі їх задовольняти і сприяти 
досягненню тактичних цілей ІПСП.  

Нині принципи побудови державного регулювання інфляційних процесів як елемент 
стабілізаційної політики і інструментів державного регулювання, а також механізми її 
реалізації, і доречність державного регулювання залишаються проблематичними. 

Оскільки суспільство є суб’єктом, що себе організовує і приймає рішення, то потрібно 
було передбачати, що у разі зміни реальної ситуації, свого історичного буття,глибинних 
зрушень у свідомості суспільство може змінити свої ідеали і стратегічні уявлення щодо мети 
і сенсу власного розвитку, або, більш вузько, змінити критерії оцінки мети та тих або інших 
засобів її досягнення. 

Щодо конкретних напрямів роботи, то вони, об’єднуючись  загальним поняттям 
«політика», передбачають напружену діяльність щодо опрацювання шляхів вирішення 
внутрішньополітичних проблем, окреслення стратегічних напрямів зовнішньополітичної 
діяльності, обґрунтування пріоритетів економічної політики, прогнозування розвитку 
етнополітичних процесів, розробку засад сучасної воєнної політики, дослідження проблем 
екологічної політики, формування завдань та засобів розбудови інформаційної політики. 

Прийняття політичних рішень неможливе без урахування геополітичного 
розшарування зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів держав світу, котрі 
постають величезними геополітичними полюсами, і насамперед таких велетнів, як США, 
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Росія, Німечинна, Японія, Китай тощо [3]. Геополітика є наукою, яка визначає стратегічне 
спрямування держави. Вона вкрай потрібна для розвитку політичної культури громадян. 

 Яка поділяється на ряд окремих підгалузей. Політика балансу сил — запобігання 
домінування міжнародній системі одного, або групи держав. Отто фон Бісмарк з цього 
приводу висловився надзвичайно вдало: «Вся політика може бути зведена до формули — 
постарайся бути серед трьох у світі, де править крихкий баланс п'яти держав. Це єдиний 
справжній захист проти формування ворожих коаліцій» [1]. 

На сучасному етапі розвитку Україна перебуває в економічному та політичному 
кризовому стані.  При цьому криза розповсюджується на грошово-кредитну, фіскальну, 
соціальну сфери, невпинно погіршуючи соціальне самопочуття та очікування суб’єктів 
ринку й пересічних громадян [5]. 

За висновками міжнародної консалтингової фірми, що надає стратегічний аналіз 
світових подій, Oxford  Analytica, українська криза є місцевою, але її наслідки поширюються 
далеко за кордони країни, зокрема криза в Україні має негативний вплив і на російську 
економіку та може потенційно призвести до політичної нестабільності в Росії [4]. 

Серед невирішених раніше частин загальної проблеми є питання визначення 
взаємозв’язку геополітики із державним регулюванням України. 

Метою дослідження є аналіз стану наукових досліджень стосовно тісного 
взаємозв’язку геополітики із державним регулюванням України, а також визначення 
теоретичних засад доречності державного регулювання. 

Дослідженню теоретико-методологічних  засад щодо визначення підходів до 
проблеми ролі і місця України в сучасному геополітичному просторі мають праці Н. Васюка 
[5],М. Вегеша [6], С.Василенко[10] та ін. 

Геополітичні стратегії держави в контексті державного управління у сфері 
національної безпеки досліджують  Г. Ситник [8], О.Снігур [12], Ю. Шмаленко [11], Л. 
Пісьмаченко [13] та ін. 

В результаті проведеного дослідження ретроспективного аналізу взаємозв’язку 
геополітики із державним регулюванням України встановлено, що даному  питанню сучасні 
теоретики та практики не приділяють належної уваги. 

М. Вегеш досліджує поняття геополітики, її методи, функції, основні закони та 
категорії геополітики, геополітичні епохи та зазначає, що на сьогоднішній день налічується 
кілька десятків, якщо не сотень, різноманітних визначень геополітики [6]. 

Ю. Павленко доводить не конструктивність використання ідей євразійства як 
підґрунтя для інтеграції пострадянських держав навколо Росії. Проте, на його думку, 
всупереч поглядам ідеологів вузько націоналістичного підходу та проатлантичних 
«лібералів», досить реалістичною є ідея інтеграції пострадянських держав(але на 
рівноправній основі, а не при російській гегемонії) [7]. 

Г. Ситник констатує, що ключовими структуроутворюючими елементами  
геополітичної доктрини України на сьогодні мають бути [8]: 

1. моніторинг процесів, здатних створити фактори зовнішньої загрози існуючим 
політичним кордонам України та територіальній цілісності держави, ефективній діяльності 
морських, сухопутних та повітряних комунікацій, інформаційній безпеці держави тощо; 

2. урахування національних інтересів у модернізації економіки, а також аналіз 
процесів, здатних створити загрози в економічній сфері (наприклад, характер і рівень 
залежності України від постачальників сировини та енергоносіїв, позиції держави на 
традиційних ринках збуту, рівень конкурентоспроможності українських товарів тощо); 

3. урахування факторів, які забезпечують стабільність фінансової та грошової системи 
України; 

4. створення раціональної стратегії зовнішньополітичної діяльності; 
5. упровадження протекціоністської політики, що забезпечує впровадження та 

інвестування високих наукомістких технологій, а також інформацію суспільства; 
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6. розвиток можливостей виходу в аерокосмічний простір, аерокосмічних технологій і 
конкурентоспроможність відповідних галузей української промисловості; 

7. зміцнення позиції держави на ринку озброєнь та військової техніки, розширення 
можливостей військово-технічного співробітництва; 

8. аналіз процесів, що сприяють виникненню або ліквідації регіональних конфліктів, 
потенційним учасником яких може стати  Україна; 

9. аналіз процесів, що сприяють виникненню або ліквідації етнічного і релігійного 
екстремізму; 

10. вивчення в суспільній думці ірраціональних ідеологічних схем та їх урахування 
при здійсненні зовнішньополітичної діяльності. 

С. Василенко проаналізував входження України в загальноєвропейський політичний 
процес. Автор розглядає геополітику геополітику, яка за умов розбудови незалежної України 
набуває особливо важливого теоретичного та практичного значення[10]. 

Ю. Шмаленко проводить комплексний аналіз змісту, закономірностей, тенденцій, 
особливостей національних інтересів і геополітичних пріоритетів України стосовно світових 
сил і регіональних особливостей власної геополітичної стратегії та досліджує особливості 
формування української геополітики [11]. 

О. Снігир досліджує об’єкт-суб’єктні відносини України та Європейського Союзу в 
контексті геополітичних стратегій сучасності. Автор наголошує на значенні активної позиції 
України як суб’єкта геополітичних відносин для захисту національних інтересів та 
забезпечення національної безпеки держави[12]. 

Л. Пісьмаченко обґрунтовує теоретико-методологічні засади державного управління 
зовнішньоторговельними відносинами за умов розвитку інтеграційних процесів в Україні з 
метою покращення якості державного регулювання та контролю у сфері 
зовнішньоторговельної діяльності  з урахуванням геополітичних інтересів держави та 
визначає сутність і порядок формування та розвитку системи державного управління у сфері 
зовнішньої торгівлі за кордоном та в Україні [13]. 

Н. Васюк узагальнює відомості з наукових досліджень, що стосуються ролі і місця 
України в сучасному геополітичному просторі. Проаналізовано стан наукових досліджень 
геополітичного стратегічного розвитку держави. Установлено вплив геополітики на систему 
державного управління України, зокрема у визначенні стратегічних завдань 
зовнішньополітичного курсу України в умовах глобалізації та інтеграції у світовий простір 
[5]. 

Втім, автор згоден з думкою А. Гальчинського, який розглядає складний комплекс 
геополітичних інтересів крізь призму геоекономічної парадигми в геополітиці, що 
формується у зв’язку з проголошенням та реалізацією євроінтеграційної стратегії України. 
Основна увага зосереджується на трикутнику інтересів: ЄС-США-Росія і місці у цьому 
трикутнику України [14].  

М. Михальченко зазначає, що в загальній геополітичній ситуації, яка визначається 
процесом розширення НАТО на схід, для України гостро постає проблема остаточного 
самовизначення: чи вважає вона себе європейською країною, чи є чимось іншим. 
Користуючись  термінологією класичної геополітики, М. Михальченко визначає місце 
України як лімітрофу в трьох значеннях [16]: 

1. геополітичному вона дійсно опинилася між НАТО і Росією; 
2. економічному-між країнами з переважно ринковою, соціально зорієнтованою 

економікою Заходу та хаотичною, грабіжно експлуатованою новим правлячим класом 
економікою Росії; 

3. духовно-моральному — між тоталітарним, моноідеологічним і лжеморальним 
минулим і невизначеним, невідомим майбутнім. 

М. Михайльченко також розглядає три орієнтаційні напрями сучасної України: так 
звану «самостійницьку», прозахідну та проросійську орієнтації. Пошук перспективи 
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Україною  в новому геополітичному просторі є складним і багатогранним процесом, який 
проходить під впливом різнопланових факторів [15]. 

Вирішення завдань регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни пов’язане з 
необхідністю пошуку напрямків і моделей розвитку міждержавних зв’язків через окремі 
регіони, галузі, які вже мають досвід зовнішніх відносин. У сучасній світовій практиці є 
багато важелів державного регулювання-довгострокове прогнозування і середньострокове 
індикативне планування, заходи кредитного і фіскального характеру, адміністративні й 
організаційно-правові форми, демонополізація ринкової конкуренції.  

Але на сьогоднішній період важелі державного регулювання, які у сучасній світовій 
практиці використовуються, для  України не є дієвими. 

Україні найближчим часом необхідно виділити додаткові $ 15 мільярдів до раніше 
виділених 17 мільярдам, щоб не допустити фінансового колапсу. Про це заявили в 
Міжнародному валютному фонді. 

Розрахунки МВФ показали наявність небезпеки для економіки України у зв'язку з 
подіями в Донбасі, повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела. Згідно з даними 
видання, дефіцит в програмі допомоги, схваленої МВФ раніше, виник через падіння ВВП 
України, який виявився більше прогнозованого, а також через падіння експорту в Росію. 

Згідно з повідомленням, мінімальна кількість кредиторів підтримало пропозицію про 
збільшення допомоги Україні, оскільки Київ затягує реалізацію адміністративних та 
економічних реформ в рамках узгодженої раніше програми надання допомоги. Як пише 
Financial Times, якщо Київ не отримає додаткові кошти протягом декількох тижнів, то 
Україні доведеться значно скоротити свій бюджет або оголосити дефолт за своїми 
суверенними борговими зобов'язаннями. 

В даний час в Україні важкий політична криза, яка позначається на її економіці та 
бюджетній сфері. Фактично країна перебуває на межі дефолту. 
Українська влада сподівається врятувати економіку за допомогою зовнішніх запозичень. 
МВФ вже схвалив надання Україні $ 17 мільярдів, з яких 3,2 мільярда були видані в травні, а 
ще 1,4 мільярда - на початку вересня. У ЄС Україна запросила 2000000000 євро, з яких 100 
мільйонів були перераховані в травні, а ще 500 мільйонів - у червні, передає Інтерфакс-
Україна. 

Як повідомляв MIG news.com.ua, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 
повідомлення Нацбанку України про різке падіння міжнародних резервів країни свідчить про 
те, що без додаткової фінансової допомоги Заходу країні загрожує дефолт [18]. 

На думку автора, українська влада повинна вже нарешті зрозуміти, що сподіватись на 
те, що за допомогою зовнішніх запозичень не можливо врятувати економіку.  

Дефолт Україні не загрожує, але ситуація із виплатою зовнішнього боргу залишається 
складною такої думки були експерти ще у 2012 році. 

28.02.2012 р. українські засоби масової інформації поширили повідомлення агентства 
Bloomberg про те, що ризик дефолту України виріс вище за аналогічний показник Аргентини 
вперше за два роки. Видання зазначило, що здатність України виплатити 11,9 млрд. дол. 
США зовнішніх боргів цього року поставлена під сумнів, і за ймовірністю дефолту Україну 
випереджає лише Греція [19]. Цю інформацію відразу спростували українські урядовці.  

 28 лютого 2012 р. міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило 
рейтинг Греції до «вибіркового дефолту» [23].  

Чи означає це, що і в Україні справи настільки погані і ми наступні за Грецією? 
Найперше давайте подивимося як оцінює ризики дефолту Bloomberg і чи є тут 

суперечності між повідомленнями цієї агенції та коментарями українських урядовців. Ризики 
дефолту країни оцінюють за рівнем кредитних дефолтних свопів (Credit Default Swaps - 
CDS). CDS – це новий похідний фінансовий інструмент, який почали використовувати у 
1990-х роках.  

Достатньо знати, що чим вищий рівень CDS, тим вищий ризик дефолту країни. Грубо 
кажучи, рівень кредитних дефолтних свопів показує, скільки повинен заплатити інвестор, 
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щоб застрахуватися від дефолту. Так, наприклад, рівень CDS в 1000 базових пунктів означає, 
що інвестор повинен заплатити 10%(базовий пункт дорівнює 0,01%) за страхування від 
дефолту [28]. Слід однак наголосити, що CDS не показують ймовірність дефолту у строгому 
розумінні цього слова (бо тоді 10000 базових пунктів означало б 100% дефолт, а це не так). 
Станом на 27 лютого 2012року рівень CDS становив 16824 базових пункти (рис.1). 

 
Рис. 1. Рівень кредитних дефолтних свопів для Греції 

 

Наскільки ситуація в Україні є подібна до Греції? На рис. 1. відзначений теперішній 
рівень CDS для України у порівнянні з Грецією. Станом на 27 лютого 2012 р. рівень 
кредитних дефолтних  свопів для України становив 783 базових пункти. З рис. 1 видно, що 
ризик дефолту України є набагато нижчим за цей ризик для Греції [28]. 

 Зараз загроза дефолту у нашій країні є набагато нижчою, ніж це було у розпал 
економічної кризи,коли рівень CDS в березні 2009 року становив 5386 базових пункти (рис. 
2). Але навіть тоді Україна уникнула дефолту. Особливу роль у зниженні ризику дефолту 
відіграв Міжнародний валютний фонд, який надав Україні кредит. 

Чому ж Україна є на другому місці за ризиком дефолту в світі? Річ у тому, що в 
останній час багато європейських країн змогли вибратися із фінансової скрути, а відтак 
ризик дефолту суттєво знизився. Наприклад, в травні 2011 р. Україна була на шостому місці 
в світі за ризиком дефолту [28]. 

Відтак повідомлення Bloomberg є цілком коректне. Водночас прямої загрози дефолту 
в Україні на разі немає, на що правильно вказують українські урядовці. 

Зниження рейтингу Греції агентством Standard & Poor's до рівня «вибіркового 
дефолту» пов’язане із змінами виплати грецького боргу і ніяк не впливає на Україну. 
Рейтинг України, як і раніше,залишається на рівні В+, що означає що позичальник (Україна) 
має можливості виплачувати свої борги. Водночас слід зауважити, що хоча Україна може 
виплачувати і виплачує свої зовнішні борги, робити це є далеко непросто. Після 
призупинення співпраці з МВФ, отримувати кредити від інших міжнародних фінансових 
інституцій є дуже складно. Крім того, кредити МВФ є найдешевшими (МВФ позичає під 
3,5% річних) [28]. Натомість запозичення уряду через облігації внутрішньої 
державної позики здійснювалось у 2012р. під 13-15% річних. Через складнощі залучення 
гривні для фінансування боргів,український уряд у вересні 2011 року дозволив випуск ОВДП 
з валютною прив’язкою. Оскільки кредитори остерігаються ризиків девальвації, то прив’язка 
до валюти повинна ліквідувати цей ризик. Але навіть валютні ОВДП залучаються під 9,2-9,6 
% річних [27]. Але така ситуація була колись, а на сьогоднішній час наша країна стоїть у 
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кроці до фінансового колапсу. 

  
Рис. 2. Рівень кредитно-дефолтних свопів для України 

 

Втім, автор згоден з думкою Сухань В. про те, що дослідження досвіду боротьби з 
інфляцією в країнах з розвиненою ринковою економікою має велике значення при створенні 
антиінфляційної програми, але механічне перенесення зарубіжної практики на вітчизняні 
умови є малоефективним, оскільки не враховує національної специфіки. Особливо активно 
використовувались стабілізаційні програми, засновані на політиці фіксованого курсу. 

Але, незважаючи на усі переваги, які надає даний вид політики на початковому етапі 
переходу до ринку, цей напрямок має бути лише тимчасовим заходом. Досвід ринкових 
перетворень показує, що після досягнення певної макроекономічної стабілізації плаваючий 
курс є більш вигідним для економіки, тому що фіксація курсу може викликати підвищення 
інфляції, зростання грошової маси, що може загрожувати міцності фінансової системи і 
навіть довести її до краху, оскільки припливи капіталу викликають зростання банківських 
депозитів і надлишкове зростання банківських кредитів. 

Останнім часом розглядаються питання щодо запровадження в практику управління 
інфляцією такого методу, як інфляційне таргетування. 

Проте, слід зазначити достатньо тісний взаємозв’язок між геополітикою та 
економічною кризою, наслідки якої можливо частково подолати шляхом відповідної 
модернізації розглянутого нами вище механізму державного регулювання інфляційних 
процесів як елемент стабілізаційної політики (ІПСП) країни як на макро- так і макрорівнях. 
Така модернізація можлива при врахуванні всіх складових системи державного управління 
країни. 
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Управління фінансовими ризиками в умовах сталого розвитку країни тісно пов’язано з 
глобалізаційними процесами. Нині на українському страховому ринку пропонується 
комплекс страхових послуг, які дозволяють застрахувати бізнес від різноманітних 
фінансових ризиків. Під фінансовим розуміють ризик фінансового підприємництва чи 
фінансових угод, коли в ролі товару виступають валюта, цінні папери, грошові кошти. 
Страхування фінансових ризиків регламентується Законом України «Про страхування» [1] 
(ст. 6), але ніякого визначення і класифікації фінансових ризиків у чинному законодавстві 
немає. Згідно з класифікацією ризиків, пропонованою Першою директивою ЄС від 24 липня 
1973 р.[2], до групи фінансово-кредитних ризиків віднесено як ризики, що виявляються у 
зв'язку з наданням кредитів, так і ризики, які призводять до інших фінансових збитків. 

До фінансового ризику входить валютний, кредитний та інвестиційний ризики. 
Валютний ризик – це ймовірність фінансових втрат внаслідок зміни курсу валют, який може 
виникнути в період між укладанням контракту і фактичним проведенням розрахунків за ним. 
Розрізняють валютні ризики для імпортера (підвищення курсу валюти між датою 
підтвердження замовлення і днем платежу) й експортера (падіння курсу іноземної валюти з 
моменту отримання чи підтвердження замовлення до отримання платежу і під час 
переговорів). 

Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання підприємницькою фірмою 
своїх фінансових зобов'язань перед інвестором у результаті використання для її 
фінансування зовнішньої позики. Кредитний ризик виникає в результаті ділового 
спілкування підприємства з кредиторами, контрагентами, постачальниками, посередниками 
й акціонерами. Кредитний ризик - це ризик неповернення позичальником банку основного 
боргу і несплати процентів за позичками. Різноманітність видів кредитних операцій 
обумовлює особливості і причини виникнення кредитного ризику - недобросовісність 
позичальника, який отримав кредит; погіршення конкурентного стану фірми, що отримала 
комерційний чи банківський кредит; несприятлива економічна кон'юнктура; 
некомпетентність керівництва фірми тощо. 

Галузевий ризик концентрації кредитних вкладень відображає ступінь схильності банку 
до несприятливих змін, пов'язаних із наданням кредитів (вкладенням коштів) у підприємства 
із загальними характеристиками, які роблять їх вразливими при дії одних і тих самих 
несприятливих факторів Ризик концентрації вкладень може створити серйозну загрозу для 
доходів банку та його капіталу. Велика сума коштів, спрямована на кредитування однієї 
галузі економіки (концентрація вкладень в одну галузь), за несприятливих економічних умов 
може завдати значних збитків банку. Аналогічний ризик може виникнути при кредитуванні 
різними філіями банку одного позичальника. 

Інвестиційний ризик пов'язаний із специфікою вкладення підприємцем грошових 
коштів у різноманітні проекти. Важливою особливістю інвестиційного страхування є його 
гнучкість та прозорість щодо елементів загальної собівартості (страховий захист, витрати 
компанії, інвестиції). Усі ці елементи ідентифікуються і обліковуються окремо, що дозволяє 
власнику поліса самостійно відслідковувати зміну його параметрів. У деяких країнах 
транспарентність інвестиційного страхування посилюється регуляторними вимогами щодо 
надсилання страхувальнику щорічного звіту про стан та розвиток поліса, у тому числі чітке 
звітування про всі платежі, здійснені за рахунок полісу, а також отримані інвестиційні 
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доходи. На практиці, щоправда, деталі таких полісів є достатньо складними і досягнення 
прозорості залежить, перш за все, від процедури зв’язку (комунікації) зі страхувальником та 
рівня зацікавленості клієнта в отриманні детальної інформації. Інвестиційно-страхові поліси 
називаються unit-linked, тому що інвестиційний елемент страхового полісу розміщується у 
фондах, які поділені на складові частини рівної вартості. Базові інвестиції полісу unit-linked, 
таким чином, піддаються обліку і визначають їх поточну грошову вартість (cash values). 
Активами таких фондів можуть бути цінні папери з фіксованим доходом, інструменти 
грошового ринку, об’єкти нерухомості, деривативи, а також, звісно, і акції. На практиці 
активи окремого фонду можуть складатися з комбінацій згаданих активів. Клієнт, як 
правило, має право вибору об’єкту вкладання страхової премії серед фондів з різними 
характеристиками. «Прив’язка» (linking) передбачає процедуру «збалансування» (matching). 
Це означає, що зобов’язання за інвестиційно-страховим полісом повинні бути збалансовані 
утриманням відповідного активу або активів, з якими його вартість буде пов’язана. Такий 
захід дозволяє одразу побачити, що інвестиційний ризик та премії перекладаються зі 
страховика на клієнта. Це характерна ознака інвестиційно-страхового продукту. За таким 
полісом інколи надаються певні інвестиційні гарантії, але в багатьох країнах це все скоріше 
виняток, ніж правило. Найбільша перевага, яку надають страховику поліси з незначними 
гарантіями (або зовсім без них) полягає в тому, що дозволяє компанії утримувати невеликі 
резерви, і, як наслідок, більш ефективно використовувати свій капітал, зменшуючи 
навантаження в процесі розвитку нового виду бізнес-операцій. Ще однією особливістю 
інвестиційного страхування є використання чітко визначених платежів, на відміну від 
традиційних страхових продуктів, коли клієнт залишається невпевненим у тому, наскільки 
страхова премія покриває видатки (включаючи адміністративні). Страховик встановлює 
декілька чітко визначених платежів, які будуть сплачуватися в якості страхових премій та 
адміністративних видатків і визначає рівень прибутковості. По суті, платежі можуть бути 
визначені безпосередньо по відношенню до розмірів премії, або по відношенню до поточної 
номінальної вартості полісу. Видаткові платежі та страхові надходження можуть бути як 
гарантованими, так і негарантованими. Іноді встановлюються гарантовані максимальні 
розміри платежів, при цьому дійсні розміри платежів, як правило, залишаються нижчими. 
Знову ж таки, чим слабші гарантії, тим нижчі вимоги до резервування, а звідси і більш 
ефективне використання капіталу страховика. 

Страхування фінансових ризиків передбачає компенсацію підприємству втраченого 
доходу чи додаткових витрат, викликаних його функціонуванням, як учасника комерційної 
діяльності. Таке страхування проводиться на випадок невиконання чи неналежного 
виконання договірних зобов'язань дебіторами, інвестицій, банкрутства контрагента і 
пов'язаних з цим судових витрат тощо. 

Таким чином, до страхування фінансових ризиків відносять:  страхування 
недоотримання прибутку (доходів); страхування ризиків впровадження нової техніки і 
технологій;  страхування на випадок зниження обумовленого рівня рентабельності;  
страхування ризику засновника;  страхування біржових ризиків. Одним із найпоширеніших 
видів страхування фінансових ризиків є страхування від втрат прибутку (доходу). На відміну 
від багатьох інших видів страхування, де об'єктом захисту виступає майно, в страхуванні від 
втрат прибутку об'єктом є втрата очікуваного прибутку господарюючого суб'єкта. 

Ризик кредитної операції матеріально проявляється в неповерненні, несплаті 
заборгованості, а юридично - у невиконанні зобов'язань. В сфері кредитних відносин існують 
різні форми забезпечення кредитів: матеріальна та юридична. З одного боку, використання 
цих форм є трудомістким у кредитних операціях, а з іншого позичальник не завжди має 
достатню можливість матеріального або юридичного забезпечення кредиту. Тому особливою 
формою захисту виступає страхування. 

Управління кредитним ризиком здійснюється через: 
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а) формування резервів (Положення про використання резерву для відшкодування 
можливих втрат кредитоспроможності комерційних банків, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України); 

б) підтримку оптимальної структури заборгованості з кредитів; 
в) лімітування кредитних операцій, тобто встановлення лімітів на галузевий ризик 

концентрації та ризик концентрації кредитних вкладень за регіонами. 
Отже, з метою захисту кредитно-фінансової сфери діяльності юридичних осіб 

проводиться страхування кредитних ризиків - ризику неплатежу і ризику настання 
відповідальності позичальника за неповернення кредиту. 

Кредитне страхування - відносно новий вид страхування, який розвивається з 
розвитком споживчого кредиту в країнах з ринковою економікою, де населення купує в 
розстрочку будинки, автомашини, товари тривалого користування тощо. 

У цьому виді об'єктом страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з 
матеріальними збитками, що можуть бути завдані страхувальнику внаслідок невиконання 
або неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань, передбачених кредитним 
договором (договором позики) між позичальником і страхувальником (позикодавцем, 
кредитором). 

Історичний прообраз страхування кредитів полягає в комісійній операції, за умовами 
здійснення якої укладалася додаткова угода, названа делькредере. Виділяють такі види 
страхування кредитів: страхування делькредере (комерційні кредити, кредити під засоби 
виробництва і предмети споживання, експортні кредити); поручительства і гарантії; 
страхування збитків, які виникають через надмірне довір'я. Страховик, який займається 
кредитним страхуванням, працює у всіх галузях делькредере на основі однакових процедур: 
можливі страхові випадки попереджуються за допомогою поточного спостереження за 
кредитами; при настанні страхового випадку (втратах від неплатоспроможності отримувача) 
відшкодовує збиток; розмір збитку зменшують за рахунок участі страховика в судовому 
процесі щодо банкрутства отримувача. 

Важливим моментом у страхуванні є: визначення страхового випадку, розміру 
страхового платежу, страхової суми та страхового відшкодування. Необхідною умовою 
виникнення відповідальності є факт настання страхового випадку, а як результат - поява 
ризику неплатоспроможності. 

Страховим випадком вважаються збитки страхувальника внаслідок невиконання або 
неналежного виконання позичальником своїх обов'язків, передбачених кредитним договором 
(договором позики). Сюди відносять: неповернення або часткове повернення позичальником 
кредиту (позики) у встановлені кредитним договором терміни, невиплата ним відсотків у 
повному обсязі та в установлені кредитним договором терміни, невиконання інших 
обов'язків, передбачених кредитним договором. Страховий платіж залежить від характеру 
кредиту, діяльності позичальника, мети використання кредиту, наявності товарно-
матеріальних цінностей або іншого майна у власності позичальника, що можуть стати 
забезпеченням прав регресних вимог страховика при настанні страхового випадку і 
визначається з урахуванням кредитоспроможності позичальника, цільового призначення 
кредиту та інших умов, передбачених кредитним договором [7]. 

Страхова сума вираховується з суми кредиту (позики) та відсотків за користування 
кредитом. Ці дані містяться у кредитному договорі між страхувальником і позичальником. 

Варто зазначити, що межа відповідальності страховика становить від 50 до 90% суми 
непогашеного кредиту та відсотків, передбачених договором кредитування. Загальна сума 
страхових виплат за страховими випадками не може перевищувати страхової суми за 
договором страхування. 

Для визначення ступеня страхового ризику страхувальник при укладанні договору 
страхування повинен надати страховику такі документи:  копію свідоцтва про реєстрацію 
страхувальника;  копію статуту; балансовий звіт (форма 1), звіт про фінансові результати 
(форма 2); звіт про рух грошових коштів на останню звітну дату (форма 3);  копію 
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кредитного договору;  техніко-економічне обґрунтування заходів, що кредитуються;  довідку 
про залишки коштів на поточному рахунку позичальника:  договори, контракти, рахунки, 
накладні, що характеризують планове використання кредиту, кредитних коштів;  договори 
купівлі-продажу або інші документи, що є підставок для надання кредиту;  контракт на 
постачання і реалізацію продукції;  розрахунок погашення кредиту;  документ, що засвідчує 
зобов'язання за заставою;  акт аудиторської перевірки фінансового стану страхувальника. На 
основі цього страховик визначає кредитоспроможність та фінансову стабільність 
позичальника - страхувальника. 

Для виплати страхового відшкодування страхувальник повинен подати страховику 
(страховій компанії) такі документи:  письмову заяву на виплату страхового відшкодування; 
офіційні документи, що підтверджують неповернення кредиту (позики) і/або відсотків з 
кредиту; оригінал договору страхування (страхового свідоцтва); акт несплати позичальником 
кредиту та/або відсотків з нього страхувальнику;  нотаріально завірену копію або оригінал 
кредитного договору (договору позики);  акти аудиторських перевірок фінансового стану 
позичальника після факту несплати кредиту та/або відсотків з нього страхувальнику; довідку 
про залишки коштів на поточному рахунку позичальника; копію рішення суду щодо цього 
страхового випадку;  інші документи, зазначені у договорі страхування. 

Існують випадки, коли кредитний договір пролонгований страхувальником. Тоді 
укладається додаткова угода до діючого договору страхування. Тільки після цього настає 
відповідальність страховика на термін пролонгації. При цьому страховий платіж 
вираховується так само, як при укладанні діючого договору. 

Варто зазначити, що до найбільш поширених організаційних форм страхування 
кредитів, які відрізняються за характером наданого кредиту, що забезпечується страховим 
захистом, відносять: страхування товарних кредитів, страхування кредитів під інвестиційні 
засоби, страхування споживчих кредитів, страхування матеріальних цінностей, що 
передаються під заставу, страхування експортних кредитів. 

Із цих форм найбільшого поширення набуло страхування товарних кредитів, яке 
охоплює майже всі галузі господарства. Страховий захист у страхуванні товарних кредитів 
забезпечується як у внутрішньому, так і у зовнішньому (експортно-імпортному) товарообігу, 
що здійснюється на кредитній основі. 

Кредити під інвестиційні засоби можуть бути товарними і фінансовими. Найбільше 
застосовується страхування товарних кредитів, виданих для інвестиційної діяльності. Ця 
форма страхування кредитів забезпечує захист як інвесторів, так і продавців від ризику 
неплатоспроможності їхніх клієнтів. 

Страхування матеріальних цінностей, що передаються під заставу, забезпечує 
надійність у кредитних відносинах між кредитором і позичальником. Таке страхування має 
здійснюватися за рахунок коштів заставодавця (страхувальника) у повній вартості 
заставленого майна, але на користь заставоодержувача. 

Сутність страхування експортних кредитів полягає в тому, що експортер, який надає 
відстрочення платежу, досить часто зазнає ризику непогашення, або несвоєчасного 
погашення заборгованості імпортера. Страхуванню експортних кредитів притаманні 
властивості, що відрізняють його від інших організаційних форм страхування кредитів. Так, 
страхування експортних кредитів здійснюється, як правило, спеціалізованими закладами, що 
належать державі, або держава в них має контрольний пакет акцій. 

Різноманітність умов експортного кредитування і труднощі з ідентифікацією та 
оцінкою кредитних ризиків не дають можливості застосовувати єдині страхові тарифи, тому 
вони можуть істотно відрізнятися як у розрізі окремих країн, так і в розрізі окремих 
страхових організацій навіть у межах однієї країни. 

Для успішної кредитної діяльності комерційним банкам потрібні значні кредитні 
ресурси. Для їх поповнення банки широко залучають кошти фізичних і юридичних осіб у 
вигляді добровільно зроблених ними вкладів. Банківські операції із залучених на вклади 
грошових коштів, що належать різним власникам, для відповідального зберігання на 
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визначених умовах, називаються депозитами. Кошти, отримані у формі депозитів, 
комерційні банки активно використовую у своїй комерційній кредитній діяльності. 
Звичайно, ця діяльність пов'язана з ризиком неповернення коштів, наданих банкам у кредит. 
Тому постає гостра потреба створити за допомогою страхування ефективну систему захисту 
інтересів вкладників від наслідків ризику неплатоспроможності їхніх банків. 

У багатьох країнах із розвинутою економікою створені та ефективно функціонують 
механізми, що захищають вкладників від інвестиційного ризику. До них належить і система 
депозитного страхування (СДС). Система депозитного страхування забезпечує захист 
вкладів у випадку банкрутства комерційного банку. Основний ефект системи страхування 
депозитів полягає в попередженні банківської паніки і відтоку депозитів. У випадку втрати 
комерційним банком платоспроможності створені системи зобов'язані відшкодовувати 
втрати його вкладникам. Ще в 1994р. ЄС прийняв Директиву 94/19 ЄС відносно програм 
страхування депозитів. Цим документом визначено основні положення про гарантії з 
депозитів. Члени ЄС, а також ті, хто бажає вступити в спільноту, повинні передбачити в 
своєму законодавстві норми, що регулюють страхування депозитів. 

Отже, таке страхування покликано вирішити два основних завдання. По-перше, 
забезпечити гарантії повернення вкладів вкладникам. По-друге, сформувати на цій основі 
реальний механізм попередження кризи банківської ліквідності і масового вилучення коштів 
із депозитних рахунків у випадку несприятливої кон'юнктури і банківських банкрутств. 
Забезпечуючи приріст депозитів, страхування депозитних вкладів сприяє підвищенню 
інвестиційних можливостей банку, а також збільшує ефективність дії регулюючих рішень 
Центрального банку на функціонування грошово-кредитної системи. 

Необхідність впровадження системи страхування банківських депозитів 
встановлюється такими чинниками: загальним спадом довіри банків; потребою надання 
допомоги тим банкам, які потрапили у скрутну фінансову ситуацію; потребою стабілізації 
фінансових ресурсів банків - усунення причин до передчасної ліквідації депозитів 
вкладниками, занепокоєними станом їх надійності; обов'язком захисту споживача-клієнта, 
який не завжди володіє достатньою інформацією про фінансовий стан банку, якому довіряє 
свої заощадження. 

Страхування депозитних вкладів поділяється за формами проведення на обов'язкове і 
добровільне. Введення такого страхування повинно сприяти підвищенню інвестиційної 
активності населення країни шляхом переведення готівкових заощаджень, у тому числі у 
валюті, в банківські вклади. Його головна мета - пом'якшення важких соціальних наслідків 
втрат дрібних і середніх вкладників, що можуть виникнути внаслідок банкрутства банків. У 
багатьох випадках ця система охоплює не тільки фізичних осіб, дрібний та середній бізнес, а 
й самі банки та інших фінансових посередників. Отже, основна функція страхування вкладів 
- регулювання втрат фінансового капіталу шляхом перерозподілу збитків між кредитними 
інститутами [6]. 

Механізми відшкодування збитків дуже різноманітні. Часто з цією метою формується 
фонд з внесків банків. Згодом ці кошти розподіляються між вкладниками, які постраждали 
від банкрутства банку, в межах визначеної норми. 

Найрозвинутіша система страхування депозитів діє у СИТА. Вартість федеральної 
програми страхування депозитів у США досить висока і неухильно зростає. Щорічні внески 
спочатку становили 0,083 % загальної суми депозитів, у 1990р. вони зросли до 0,12%, а у 
1991р. - до 0,15%. 

Швейцарська банківська асоціація надає клієнтам своїх банків-учасників гарантії щодо 
сплати вкладів з розрахункових та ощадних рахунків у розмірі до 30 тис. швейцарських 
франків. Ці кошти сплачуються негайно, коли розпочато процедуру банкрутства банку. 

В Німеччині існує Фонд захисту депозитів під егідою Федеральної асоціації німецьких 
банків. Участь у Фонді добровільна. Банки-учасники повинні регулярно проходити 
аудиторські перевірки, зобов'язані дотримуватися ряду вимог щодо капіталу, прибутків та 
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кваліфікації менеджерів. Щорічні відрахування у фонд дорівнюють 0,03% загальної суми 
зобов'язань банку щодо небанківського сектора. 

Гарантійний фонд Канадської корпорації страхування депозитів формується зі 
щорічних внесків учасників у розмірі 0,1 % від суми застрахованих депозитів. 
Максимальний рівень відшкодування становить 60 тис. канадських доларів (близько 50 тис. 
дол. США). Досвід діяльності цієї корпорації є корисним для України. 

Канадська корпорація страхування депозитів страхує такі депозити: ощадні та чекові 
рахунки; строкові депозити, зокрема гарантовані інвестиційні сертифікати й боргові 
зобов'язання, видані іпотечними компаніями; грошові перекази та переказні векселі; 
акцептовані векселі та чеки; дорожні чеки, виписані на ім'я клієнтів [8]. 

В Україні спроба введення страхування депозитів була зроблена на початку 1996 p., 
коли всі комерційні банки отримали рішення Національного банку України про формування 
Міжбанківського фонду обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб. Формування 
страхового фонду передбачало такі зобов'язання банків: усі комерційні банки мають бути 
учасниками страхування депозитів фізичних осіб; повинні сплатити перший внесок у розмірі 
1% від суми статутного фонду банку на 1 лютого 1996р., після першого внеску банки 
повинні перераховувати щоквартально 0,5 % від залишків вкладів фізичних осіб. 

Але порядок формування і використання фонду страхування вкладів фізичних осіб мав 
ряд недоліків, тому запровадити у життя це рішення так і не вдалося. Натомість постановою 
від 4 квітня 1997 р. було передбачено створення комерційними банками резервів коштів за 
вкладами фізичних осіб через придбання державних цінних паперів з їх наступною 
передачею на зберігання НБУ. Указом Президента України «Про заходи щодо захисту прав 
фізичних осіб - вкладників комерційних банків України» від 10.09.98 р. № 996 було 
затверджено Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
формування і використання його коштів. Відповідно до Указу Кабінет Міністрів України та 
Національний банк України спільною постановою затвердили Положення «Про фонд 
гарантування вкладів фізичних осіб» від 21.01.99 р. № 70 [4]. Згодом було прийнято 
Положення «Про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації» [5], затверджене постановою Правління НБУ 
від 11.01.2001 р. № 8, а також Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб» [2]. 

Ефективність депозитного страхування в Україні впирається в слабкість вітчизняних 
банків. Для успішного подолання ризиків, мінімізації перехресного субсидіювання слабких 
банків сильними потрібно удосконалити діючу схему регулювання і банківського нагляду. 
Потрібні інструменти ранньої діагностики банківських проблем і оперативного втручання 
наглядових органів, що дозволить суттєво скоротити втрати та ризики. 
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ГЛАВА 2.4. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОГО 
РУХУ КАПІТАЛУ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Єрмоленко Т.М. 
аспірантка 

Академія Митної Служби України 
 

Однією з основних форм міжнародних економічних відносин є міжнародний рух 
капіталу .  Без  капіталу, як ресурсу, не можливе виробництво будь-якого товару, створення 
матеріальних благ, економічний розвиток країни. Переміщення його з-за кордон у 
виробничій, грошовій чи товарній формі веде до утворення іноземної власності чи іншої 
форми зобов'язань, які дають право на систематичне отримання прибутків. Країна може 
приймати та інвестувати за кордон підприємницький капітал, давати і отримувати 
міжнародні позики. За рахунок припливу капіталу з-за кордону фінансується імпорт. 

В цілому міжнародна міграція капіталу (експорт та імпорт) зумовлена зовнішніми та 
внутрішніми причинами. Одні з них викликають необхідність чи потребу його вивезення за 
кордон, а інші — ввезення з-за кордону. Дослідження показують, що причини експорту та 
імпорту капіталу переважно перетинаються, хоча їхні остаточні ролі бувають різними. Мета 
залучення іноземного капіталу визначається пріоритетами, що встановлені програмами 
економічного розвитку країни. В основі міжнародної міграції капіталу лежить бажання 
отримати більший прибуток, ніж у країні походження капіталу, або забезпечити 
високоефективну роботу національних підприємств. Тому основними причинами 
міжнародного руху капіталу можна вважати: відносний надлишок капіталу на національних 
ринках, що перешкоджає високоприбутковому його використанню; попит на капітал, який не 
збігається з його пропозицією в різних ланках світового господарства, що зумовлено 
нерівномірністю економічного розвитку держав; різницю у витратах виробництва в різних 
країнах внаслідок різниці у вартості сировини, енергії, заробітної плати тощо; 
інтернаціоналізацію виробництва; зацікавленість у природних ресурсах інших країн для 
забезпечення сировиною своїх підприємств; відмінності в екологічних нормативах і 
стандартах різних країн, що сприяє вивезенню або створенню екологічно шкідливих 
виробництв у інших країнах для забезпечення своїх потреб; бажання обійти тарифні та 
нетарифні бар'єри, які є у звичайному комерційному експорті; захист грошей від інфляції; 
технологічне лідерство, що сприяє поширенню найновіших технологій; необхідність 
технічного переозброєння та модернізації національних підприємств [1].   

Таблиця 1 
Економічна доцільність експорту/імпорту капіталу * 

Економічна доцільність експорту капіталу Економічна доцільність імпорту капіталу 
одержанні додаткових прибутків; 
установленні контролю над іншими об'єктами; 
обході протекціоністських бар'єрів на шляху руху товарних 
потоків; 
наближенні виробництва до нових ринків збуту; 
одержанні доступу до новітніх технологій; 
збереженні виробничих секретів шляхом створення 
закордонних філій; 
економії на податкових платежах (наприклад при створенні 
підприємства в СЭЗ); 
зниженні витрат на охорону навколишнього середовища. 

можливості розвитку визначених нових і 
старих виробництв; 
залученні додаткових валютних ресурсів; 
розширенні науково-технічного потенціалу; 
створенні додаткових робочих місць. 

* Таблицю складено за даними[2] 
 
Обумовлюють міжнародний рух капіталу наступні передумови: інтернаціоналізація 

господарського життя;поява можливості більш вигідного додатка капіталу за кордоном; 
відносний надлишок капіталу на внутрішньому ринку і відсутність умов його ефективного 
використання;прагнення власників капіталу застосувати його там, де існують низькі ціни на 
сировину, на матеріали, на енергію, на транспорт, на напівфабрикати і т.д.; економія 

 172



фінансових ресурсів від застосування більш низьких митних тарифів і пільгових тарифних 
мір у країнах, куди переміщається капітал; можливість стабільного постачання національних 
підприємств імпортною сировиною; прагнення забезпечити схоронність і чистоту 
навколишнього середовища в країнах-експортерах капіталу; існування різних шляхів і форм 
міжнародного руху капіталу і його більш ефективного застосування за кордоном.  

При здійсненні експорту/імпорту капіталу суб'єкти керуються економічною 
доцільністю (табл. 1)*. 

Розвиток міжнародного руху капіталу відбувався у три етапи. (табл. 2). 
Таблиця 2 

Етапи виникнення і розвитку процесу міжнародного руху капіталу: * 
Етапи Характерні ознаки 

I етап – зародження вивозу 
капіталу (з кінця XVII – початку 
XVIII вв.  до  кінця XIX вв.). 

Цей процес носив обмежений і випадковий характер, а також винятково 
однобічний (з метрополій у колонії). 

II етап – вивіз капіталу (з кінця 
XIX – початку XX вв.  до середини 
XX в.). 

В міру твердження у світовому господарстві капіталістичних виробничих 
відносин процес вивозу капіталу став здійснюватися як між промислово 
розвитими країнами, так і між промислово розвитими і країнами, що 
розвиваються. Цей процес став типовим, повторюваним і характерним 
явищем.   

III етап – міжнародна міграція 
капіталу ( із середини 50-60-х 
років XXв. по дійсний час). 

Вивіз капіталу здійснюють не тільки промислово розвиті країни, але і що 
розвиваються і були соціалістичні. Країни одночасно стають і 
експортерами й імпортерами капіталу. Експорт капіталів викликає значні 
по обсягах зворотні рухи капіталів у вигляді відсотків на кредити, 
підприємницького прибутку, дивідендів по акціях. 

* Таблицю складено за даними[3] 
Залучення іноземних інвестицій пов’язане із зовнішньою та внутрішньою політикою 

держави і здебільшого відбувається за її участі. 
В економічній науці є два протилежні підходи до участі держави в регулюванні 

процесів: класична й кейнсіанська теорії. На думку класиків, ринковий механізм 
автоматично забезпечує рівність попиту й пропозиції, а відтак унеможливлює тривалі 
порушення в економіці, зокрема спад виробництва, інфляцію, безробіття. На відміну від 
традиційної класичної теорії англійський економіст Джон Мейнард Кейнс обґрунтував 
об'єктивну необхідність і практичне значення державного регулювання ринкової економіки. 
Його теорія — це аналіз взаємодії та взаємозв'язків різних агрегованих економічних 
категорій і величин, дослідження того, як невідповідність між ними впливає на стан 
економіки, а також в яких межах і якими методами державного втручання можна досягти 
узгодження між цими категоріями та величинами з метою постійного економічного розвитку 
[4]. 

Таким чином в теорії торгових інвестицій раннього (монетарного)меркантилізму, 
представниками якої були Т. Ман, Д.Юм та Дж.Ло,  роль держави зводилася до активної 
протекціоністської політики щодо грошових потоків [5,11]. 

Представники теорії «мануфактурних інвестицій» пізнього меркантилізму Ж. 
Кольбер, Л. Зекендорф, Й. Бехер, Ф. Горінг теж підтримували захисний протекціонізм та 
наголошували, що держава повинна стимулювати розвиток торгової та промислової 
інфраструктури, що зробить виробництво привабливим для іноземних інвесторів [5,13]. 

В. Петті, П. Буагільбер, представники  класичного підходу до аналізу проблем 
виробництва і нагромадження, вважали, що держава не повинна створювати перепони на 
шляху міграції капіталів, але може тимчасово створити для іноземних інвесторів певні 
винятково сприятливі умови, маніпулюючи нормами податків [5,16]. 

Англійська класична школа політичної економії , на чолі з А. Смітом та Д. Рікардо 
про об’єктивні умови розвитку процесів інвестування наголошувала, що  держава повинна 
захищати молоді перспективні виробництва від експансії іноземного капіталу, але при цьому 
захищає принцип невтручання держави та критикує протекціонізм. Тобто держава має 
обмежуватись лише створенням сприятливих умов і підтримкою стратегічних галузей [5,22-
26]. 
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Економічні теорії інвестицій у Франції першої ХIХ cт. були представлені поглядами 
Ж. Сея та Ф. Батіста, які стверджували, що держава повинна стимулювати інвестиційний 
попит і контролювати рух кредитних грошей [5,29-30]. 

В той же час англійські вчені Т. Мальтус та Дж. Міль в своїй інвестиційній теорії 
стверджували, що держава повинна обережно ставитись до іноземних капіталів, особливо до 
відпливу таких, що загрожує балансу попиту на капітал та визнавали необхідність 
протекціонізму для «молодих» галузей, необхідність грошового (емісійного) регулювання в 
межах країни, наполягали на валютно-кредитному регулюванні торговельних відносин [5,37- 
43]. 

Основним завданням протекціоністської політики в інвестиційній теорії США Г.Кері 
вважав залучення іноземних капіталів і захист молодих національних галузей промисловості 
[5,52]. 

В німецькій національній економічній теорії залучення іноземних інвестицій Ф. Ліст 
розглядав як засіб поповнення інвестиційних ресурсів, але наголошував, що їх треба 
здійснювати під національним контролем і прибутки від них реінвестувати в обов’язковому 
порядку [5,55]. 

Представник неокласичної традиції Кембриджської школи А. Маршал стверджував, 
що держава повинна контролювати процес утворення монополій, обмежуючи їхню 
діяльність, оберігаючи вільну конкуренцію [6]. 

Теорія інвестиційної поведінки І. Фішера доводить, що економічне зростання в 
суспільстві не потребує іншого втручання держави, крім антимонопольного [7]. 

Дж. Робінсон  та Е. Чемберлін  в теорії монополії та закономірності міжнародної 
інвестиційної діяльності зауважують, що міжнародне інвестування залежить не лише від 
монополістичних переваг та їхньої інтернаціоналізації, а й від того, чи є привабливим 
інвестиційний клімат країни-реципієста [8]. 

Інвестиційна теорія Дж. Кейнса є протекціоністською, бо, не зважаючи на деякі 
відхилення, пропагує захист національної економіки від іноземних інвестицій [9]. 

Г. Мінз, П. Дракер, I. Надлер, С. Чейз в теорії трансформації( теорії «народного 
капіталізму») стверджували, що першопричиною міграції капіталів стає не отримання 
надприбутків, а стабільне становище на ринках (для країни — конкурентоспроможність її 
товарів). Вони пропонували запровадити політику жорсткого протекціонізму щодо 
зарубіжної інвестиційної діяльності [5,116]. 

Теорія свідомого формування обмежувального чи сприятливого інвестиційного 
середовища (В. Ростоу, Ж. Еллюль, Р. Арон) вбачає можливість поєднання державного 
управління інвестиційними процесами та лібералізації іноземної підприємницької діяльності 
у створенні сприятливих умов для носіїв стратегічних інвестицій — транснаціональних 
корпорацій[5,116]. 

Дж. Гелбрейт у теорії «індустріального суспільства», демонструє підходи до аналізу 
шляхів суспільного розвитку з позицій національних інтересів, які стають найбільш 
виразними в контексті глобалізації міжнародних економічних зв’язків [10]. 

В інституціональній моделі конкурентних переваг М. Портера вказано, що 
конкурентні переваги тієї чи тієї країни визначаються міжнародною результативністю 
діяльності національних фірм. І саме втручання держави, (особливо свідоме формування 
напрямів інвестиційних потоків) забезпечує нормальну конкурентоздатність [11]. 

Модель національної конкурентоспроможності Дж. Даннінга є відображенням 
інституціональних підходів до оцінки основних складових сприятливого як для інвестора, 
так і для реципієнта інвестиційного клімату за умов інтеграції. Удосконалюючи модель 
Портера—Рутмана, він запроваджує додаткову змінну — багатонаціональну ділову 
активність і наголошує на необхідності дослідження як тих умов, що дають можливість 
зарубіжним корпораціям використовувати переваги національної чи галузевої 
конкурентоспроможності країни, так і тих, що визначають механізми оптимізації впливу 
зарубіжних інвестицій на розвиток конкурентного потенціалу окремих держав. [12]. 
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В моделі Манделла-Флемінга сказано, що закономірності міжнародного руху 
інвестицій можуть бути використані державою для досягнення поставленої мети — 
коригування платіжного балансу, валютного курсу, встановлення внутрішньої 
макроекономічної рівноваги, зміцнення курсу національної валюти, формування 
структуроутворюючих галузей тощо [5,137]. 

Роль держави в еклектичній  теорії це передовсім роль каталізатора процесів 
розвитку. Стимулювання через оптимальну податкову політику первісного попиту на нові 
види продукції, підтримка підприємств, які працюють на передових напрямах 
технологічного прогресу - це ті елементи діяльності уряду, які сприяють інвестиційному 
процесу. 

С. Хаймер у теорії «захисного інвестування» прямих іноземних інвестицій стверджує, 
що коли пряме інвестування призводить до узурпації контролю на окремих ринках, уряди, 
мають втрутитися в цей процес і контролювати дії іноземних інвесторів, оскільки така їхня 
діяльність суперечить національним інтересам [13]. 

Парадигма циклу міжнародного виробництва товару,  розроблена  Р.  Верноном [14, 
с.255-267],  в 1966 році  на  основі  кривої життєвого циклу товару описує динамічну 
взаємодію між міжнародною торгівлею й  іноземним  інвестуванням.  Відповідно  до  даної  
теорії,  для  фірми-експортера експорт товарів не буде вигідним при наявності проблеми 
доступу до місцевого ринку та/або за умови більш вигідного(нижчої вартості факторів 
виробництва) налаштування виробництва в даній країні. При цьому, вигоди отримує як 
країна-реципієнт, так і інвестор. Країна-реципієнт може отримати позитивний технологічний 
досвід і збільшити частку створюваної на її території доданої вартості. 

Теорія «втечі капіталів» пояснює із загальних неокласичних та інституціональних 
позицій причини відпливу капіталів. Крім загальної причини втечі капіталів (спадання 
дохідності) існують ще й інші: несприятлива соціально-політична ситуація, висока 
ризикованысть вкладень, різке погіршання фінансової кон’юнктури тощо [15]. 

Д. Лук’яненко та В. Білошапка своєю концепцією «інвестиційних полів» показали, що 
важливими складовими інвестиційної стратегії держави є визначення пріоритетів 
економічного розвитку і спрямування інвестиційних потоків у цьому напрямку [16]. 

На основі вище поведеного аналізу, нами здійснено групування основних теоретичних 
підходів, концепцій і моделей міжнародного руху капіталу у контексті державного 
регулювання (табл. 3). 

Таблиця 3 
Історичний розвиток теорій міжнародного руху капіталу у контексті державного 

регулювання 
№ Назва теорії Зміст теорії Автор теорії 

Роль держави в інвестиційному 
процесі 

1 

Теорія торгових 
інвестицій раннього 
(монетарного) 
меркантилізму 

 імпорт капіталу у формі іноземних 
інвестицій або прибутків від інвестицій 
за кордон чи іноземних позик означає 
зростання виробництва й обсягів 
майбутнього експорту товарів 

Т. Ман, 
Д. Юм,  
Дж. Ло  

Активна протекціоністська політика 
щодо грошових потоків. 

2 

Теорія «мануфактур-
них» інвестицій 
пізнього 
меркантилізму 

механізм зростання багатства – це 
постійний рух грошей, що забезпечує їх 
приріст за умови активного сальдо 
торгового балансу країни, 
підтримування дисбалансу міжнародної 
торгівлі 

Ж Кольбер, 
Л. Зекендорф, 
Й. Бехер, 
Ф. Горніг 

Держава повинна створити сприятливі 
можливості для іноземних інвестицій. 
У цьому не останню роль відіграють 
кваліфікація робочої сили та 
привабливість виробництва. 
Єдиним допустимим обмеженням щодо 
іноземного інвестування може бути 
заборона або обмеження репатріації 
прибутків.  

3 

Класичні підходи до 
аналізу проблем 
виробництва і 
нагромадження 

Ідеї природного порядку, ринкового 
саморегулювання, невтручання 
держави, поширюються і на сферу 
міжнародних відносин, указуючи, що 
вільний рух товарів між країнами 
підпорядковується таким самим 
законам ціноутворення, що й усередині 
країни 

В. Петті, 
П. Буагільбер, 

Держава не повинна створювати 
перепони на шляху міграції капіталів, 
але. може тимчасово створити для 
іноземних інвесторів певні винятково 
сприятливі умови, маніпулюючи 
нормами податків 

4 
Інвестиційна теорія 
французької школи 

Міграція капіталів- це об’єктивно 
зумовлений процес вільного руху 

Ф. Кене ,  
Ж. Тюрго 

Інвестиції є необхідною умовою 
збагачення суспільства. Справжнє 
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фізіократів товарів і грошей, що не приводить до 
збагачення однієї країни за рахунок 
іншої 

та ін. збагачення країни пов’язане з 
інвестиціями в сільське господарство. 

5 

Англійська класична 
школа політичної 
економії про 
об’єктивні умови 
розвитку процесів 
інвестування. 

Ввезення капіталу — позитивне явище 
за умови вільного вивозу товарів, а 
також тоді, коли воно не сприяє 
розвитку експортного потенціалу інших 
країн. 
Вільна міжнародна торгівля сприяє 
врівноважуванню попиту на інвестиції і 
створює умови для дальшого розвитку 
економіки. 

А. Сміт , 
Д. Рікардо  

Функцією держави Сміт вважав 
контроль за процесами ввезення 
капіталів. Це важливо ще й тому, що 
держава повинна захищати молоді 
перспективні виробництва від експансії 
іноземного капіталу. 
На думку Рікардо, держава має 
обмежуватись лише створенням 
сприятливих умов і підтримкою 
стратегічних галузей. 

6 

Економічні теорії 
інвестицій у Франції 
(перша половина 
ХIХ cт.) 

Капітали переміщатимуться в ту країну, 
де доходи споживачів збільшуються. 
Багаті країни стають ще багатшими. 

Ж.Б. Сей, 
Ф. Бастіа  

Держава повинна стимулювати 
інвестиційний попит і контролювати рух 
кредитних грошей. 

7 
Інвестиційна теорія в 
Англії (перша 
половина ХIХ cт.) 

Іноземні інвестиції, на думку Мальтуса, 
є стабілізатором, що забезпечує 
вирівнювання коливань попиту на 
інвестиційні товари. 

Т. Мальтус, 
Дж. Мілль  

Мальтус пропонує контролювати рух 
товарів між країнами, забезпечуючи 
розвиток власної економіки, але не 
стримувати імміграції інвестиційних 
товарів і капіталів Однак держава 
повинна обережно ставитись до 
іноземних капіталів, особливо до 
відпливу таких, що загрожує балансу 
попиту на капітал. 
Мілль визнавав необхідність 
протекціонізму для «молодих» галузей, 
необхідність грошового (емісійного) 
регулювання в межах країни, наполягав 
на валютно-кредитному регулюванні 
торговельних відносин. 

8 
Особливості 
інвестиційної теорії 
США 

Зовнішні інвестиції розглядаються як у 
контексті зовнішньої торгівлі, котра 
стимулює чи стримує виробництво 
залежно від політики, яку проводить 
держава, так і в контексті 
протекціоністського захисту вітчизняних 
капіталів від конкуренції, стримування 
експорту капіталів, а також створення 
умов для залучення іноземних капіталів. 
Іноземні інвестиції за структурою 
поділяються на гроші, робочу силу, 
засоби виробництва (лише машини і 
обладнання), технології.  

Г. Ч. Кері 

Політику держави треба будувати на 
засаді дотримування національних 
інтересів. 
Тобто розвиток економіки, її 
незалежність  пов’язаний з 
інвестиційним бумом, імпортом 
капіталів та найновіших технологій. 
Основним завданням 
протекціоністської політики є 
залучення іноземних капіталів і захист 
молодих національних галузей 
промисловості. 

9 

Поняття інвестицій в 
німецькій 
національній 
економічній теорії 

Залучення іноземних інвестицій 
розглядається як засіб поповнення 
інвестиційних ресурсів, але їх треба 
здійснювати під національним 
контролем і прибутки від них 
реінвестувати в обов’язковому порядку. 

Ф. Ліст  

Інвестиційна теорія Ліста зводиться до 
державного регулювання інвестиційних 
процесів та створення державою 
відповідного інвестиційного клімату. 
Вивіз капіталів (грошей, робочої сили, 
фахівців, науковців, сировинних 
ресурсів, машин і технологій) є 
неприпустимим 

10 

Становлення 
неокласичної 
традиції. 
Кембриджська 
школа. 

капітал мігрує туди, де рівень розвитку 
виробництва і продуктивність праці 
вищі, де найліпше використовуються 
природні переваги, а інвестування 
капіталів можна здійснити в розрахунку 
на надприбутки. 

А. Маршалл  

Держава повинна контролювати процес 
утворення монополій, обмежуючи їх 
діяльність, оберігаючи вільну 
конкуренцію. 

11 
Теорія інвестиційної 
поведінки 

Особливістю відкритої економіки є 
взаємозв’язок національного та 
міжнародного інвестиційного ринків. 
Рівень цієї залежності визначається 
інтенсивністю міграції капіталів та 
чутливістю інвестиційних потоків до 
змін процентних ставок усередині 
країни та за її межами. 

І. Фішер  

Економічне зростання в суспільстві не 
потребує іншого втручання держави, крім 
антимонопольного, оскільки утворення 
монополій, які сприяють порушенню 
цінової рівноваги 

12 

Теорії монополії та 
закономірності 
міжнародної 
інвестиційної 
діяльності. 

Капітал не рухається через ринки 
капіталу, його носієм є міжнародні 
компанії, особливо коли йдеться про 
прямі іноземні інвестиції, як правило, 
такі, що мають певні переваги. Тому 
теорії міжнародного руху капіталу 
мають базуватися на доктрині 
«недосконалості ринку». 

Дж. Робінсон, 
Е. Чемберлін  

Міжнародне інвестування залежить не 
лише від монополістичних переваг та 
їхньої інтернаціоналізації, а й від того, 
чи є привабливим інвестиційний клімат 
країни-реципієста 

13 
Інвестиційна 
доктрина Кейнса 

Міжнародний рух капіталу є наслідком 
нерівноваги платіжних балансів різних 
країн. вивезення капіталу з країни 

Дж. М. Кейнс  
Для регулювання співвідношення 
експорту та імпорту й необхідне 
втручання держави засобами як 
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відбувається тоді, коли експорт товарів 
та послуг переважає імпорт  

прямого адміністративного впливу 
через впровадження відповідного 
митного законодавства, так і впливу 
опосередкованого, тобто з допомогою 
економічних санкцій щодо іноземних 
капіталів на терені країни-реципієнта. 
Він пропонував створення узгоджених 
із внутрішньою економічною 
політикою національних режимів 
інвестування — національного 
інвестиційного клімату. 

14 

Теорії 
трансформації, теорії 
«народного 
капіталізму» 

Основною формою підприємств, отже, і 
форм власності, стає акціонерна. 
Збільшення кількості акціонерних 
підприємств, розповсюдження акцій 
забезпечує можливість вільної міграції 
капіталу, його розпорошення як 
усередині країни, так і за кордоном. Усе 
це створює передумови для 
транснаціоналізації економік, що 
спричиняє нагальну потребу в 
посиленні їхньої відкритості. 

Г. Мінз, 
П. Дракер, 
I. Надлер,  
С. Чейз 

Політика жорсткого протекціонізму 
щодо зарубіжної інвестиційної 
діяльності. 

15 

Теорії свідомого 
формування 
обмежувального чи 
сприятливого 
інвестиційного 
середовища 

Транснаціоналізація економіки завдяки 
корпоратизації створює умови для 
обміну передовими технологіями та для 
інвестування виробництва таких 
технологій. 

В. Ростоу, 
Ж. Еллюль, 
Р. Арона 

Важливими складовими інвестиційної 
стратегії держави, мають бути 
визначення пріоритетів економічного 
розвитку і спрямування інвестиційних 
потоків у цьому напрямку. Необхідно 
виходити з того, що можливість 
поєднання державного управління 
інвестиційними процесами та 
лібералізації іноземної 
підприємницької діяльності полягає у 
створенні сприятливих умов для носіїв 
стратегічних інвестицій — 
транснаціональних корпорацій, які 
завдяки існуючим національним 
перевагам, зацікавлені в інвестуванні 
імпульсних галузей національного 
виробництва. 

16 
Теорії «індустріаль-
ного суспільства» 

Демонструються підходи до аналізу 
шляхів суспільного розвитку з позицій 
національних інтересів, які стають 
найбільш виразними в контексті 
глобалізації міжнародних економічних 
зв’язків 
сприяння діяльності ТНК означає 
«завоювання» іноземних ринків для всіх 
секторів національної економіки. 

Дж. Гелбрейт 

Держава має забезпечувати 
безризиковість корпоративної 
діяльності, утворюючи відповідні 
національні та міжнародні інституції. 
Державі також призначається роль 
охоронця процесу корпоратизації та 
корпоративної діяльності, вона мусить 
створювати умови для міжнародної 
діяльності корпорацій, які здатні, 
переслідуючи власні інтереси, 
обстоювати національні економічні 
інтереси суспільства за межами країни.. 

17 

Інституціональна 
модель 
конкурентних 
переваг 

Диверсифікація активів та економічної 
діяльності ТНК дає їм змогу завдяки 
своїм зарубіжним інвестиціям легко 
здобувати доступ до зарубіжних 
ресурсів, ринків, економічних систем, 
інфраструктури, різних форм 
конкуренції. Найважливішою 
конкурентною перевагою ТНК є їхня 
унікальна здатність використовувати 
конкурентні переваги різних 
національних «ромбів». 

М. Портер 

Держава повинна утримуватись тільки 
від прямого управління галуззю, 
надмірного захисту ринку та 
стримування конкуренції, тобто 
утримуватись від створення надто 
великої кількості виробництв, цілком 
залежних від державної підтримки. 

18 
Модель національної 
конкуренто-
спроможності 

ТНК розгортає пряме інвестування в 
країні-реципієнті тоді, коли визрівають 
певні передумови: забезпечено відчутні 
переваги порівняно з місцевими 
компаніями (технологічний рівень, 
досвід управління та маркетингу, 
економія на масштабах тощо); існує 
можливість ефективнішого 
використання виробничих ресурсів та 
переваг інтернаціоналізації. 

М. Портер, 
Дж. Даннінг,  
А. Ругман 

Модель є відображенням 
інституціональних підходів до оцінки 
основних складових сприятливого як 
для інвестора, так і для реципієнта 
інвестиційного клімату за умов 
інтеграції. Хоч цю модель орієнтовано 
на визначення мотивів інвестиційної 
діяльності фірми чи корпорації 
(зокрема ТНК), вона передовсім є 
моделлю формування національної 
економічної політики щодо іноземних 
інвестицій за умов глобалізації. 

19 
Теорема Хекшера-
Оліна-Самуельсона 

Міжнародний рух капіталів сприяє 
перерозподілу доходів на користь 
власників відносно надлишкових 
факторів; 

Е. Хекшер, 
Б. Олін, 
П. Самуельсон 

Міжнародний рух капіталу 
розглядається як такий, що стимулює 
ділову активність як у країнах-
імпортерах, так і в країнах — 
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рух факторів виробництва веде до 
зростання сукупного виробництва в 
країнах, між якими відбувається цей 
рух, і до вирівнювання цін на товари, 
що виробляються за допомогою цих 
факторів. 

експортерах капіталу: у перших — 
тому, що поповнює недостатність 
інвестиційного потенціалу; у других — 
тому, що забезпечує власникам 
прибутки, які інвестуються в економіку 
цих країн. 

20 
Модель Манделла-
Флемінга 

Коригування стану відкритої 
національної економіки можна 
здійснювати за допомогою одночасного 
використання цілеспрямованої 
грошової і бюджетної політики, 
досягаючи різного ефекту за умов 
плаваючого і фіксованого валютних 
курсів та за різної мобільності 
капіталів. 

Манделл, 
Флемінг 

Закономірності міжнародного руху 
інвестицій можуть бути використані 
державою для досягнення поставленої 
мети — коригування платіжного 
балансу, валютного курсу, 
встановлення внутрішньої 
макроекономічної рівноваги, зміцнення 
курсу національної валюти, 
формування структуроутворюючих 
галузей тощо. 

21 Еклектична теорія 

Принципово новим є розкриття 
механізму розподілу міжнародного 
виробництва за різними країнами. Він 
базується на спеціалізації фірми-
інвестора та специфіці країни, що 
приймає інвестиції (наявність 
природних ресурсів, робочої сили, 
розвиненої інфраструктури, 
географічне розміщення, інвестиційний 
клімат). Отже, стає зрозумілішим той 
факт, що інвестиції здійснюються тоді, 
коли це більш вигідно, ніж 
ліцензування або експорт. 

Дж. Даннінг 

Роль, яку повинна відігравати держава, 
це передовсім роль каталізатора 
процесів розвитку. Стимулювання 
через оптимальну податкову політику 
первісного попиту на нові види 
продукції, підтримка підприємств, які 
працюють на передових напрямах 
технологічного прогресу, через 
конкурсне грантове фінансування 
пілотних проектів, встановлення 
національних премій за якість продукції 
тощо – це ті елементи діяльності уряду, 
які сприяють інвестиційному процесу. 
Проте держава повинна утримуватись 
від прямого управління галуззю, 
надмірного захисту ринку та 
стримування конкуренції, тобто від 
формування широкого прошарку 
виробництв, повністю залежних від 
державної підтримки 

22 
Теорія «захисного 
інвестування» прямих 
іноземних інвестицій 

За прямого інвестування важливу роль 
відіграють особливі переваги фірми у 
сфері інвестиційної діяльності. Це 
приводить до відмови від моделі простої 
конкуренції і до визнання зв’язку прямих 
іноземних інвестицій з наявністю 
контролю над ринками 

С. Хаймер 

Коли пряме інвестування призводить до 
узурпації контролю на окремих ринках, 
уряди, мають втрутитися в цей процес і 
контролювати дії іноземних інвесторів, 
оскільки така їхня діяльність 
суперечить національним інтересам. 

23 
Модель життєвого 
циклу 

За допомогою ідеально-типової схеми 
етапів можна визначити ступінь 
інтернаціоналізації певного під-
приємства.  1-й етап- інноваційний, 11-
й  етап-експортний , 111-й етап - етап 
прямих інвестицій, IV-й етап-  реімпорт 

Р. Вернон 

У ТНК розміщення товару на 
внутрішньому ринку, експорт і 
виробництво в інших країнах можуть 
відбуватись паралельно. Тому цю 
теорію можна використовувати для 
середніх підприємств з низьким 
ступенем інтернаціоналізації 

24 
Теорія «втечі 
капіталів» 

Міжнародні корпорації чутливо 
реагують на стан інвестиційного 
клімату і швидко згортають обсяги 
спочатку портфельних, а згодом і 
прямих інвестицій. 

Д.Каддінгтон, 
Ч.Кіндлебергер 

Причинами втечі капіталу крім їх 
незаконного походження і нелегального 
руху, є зниження дохідності, 
несприятливе соціально-економічне і 
політичне середовище, високі 
інвестиційні ризики, погіршання 
фінансової кон'юнктури. Всі ці фактори 
формують інвестиційний клімат країни 

25 
Концепція 
«інвестиційних 
полів» 

Залучення іноземних інвестицій до 
національної економіки має базуватись 
на селективному підході: створенні 
сприятливого інвестиційного клімату 
для інвестування у 
структуроутворюючі галузі і сфери 
кумулятивного інвестування. 

Д.Лук’яненко 
В.Білошапка 

Важливими складовими інвестиційної 
стратегії держави є визначення 
пріоритетів економічного розвитку і 
спрямування інвестиційних потоків у 
цьому напрямку. 

Підсумовуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що державне регулювання 
прямих закордонних інвестицій є необхідною умовою процвітання країни. Для 
прогресивного розвитку важливо враховувати всі чинники, які можуть впливати на стан 
національної економіки. А особливо внутрішні і зовнішні інвестиції для формування 
національних капіталів.  Політика держави щодо відношення до прямого закордонного 
інвестування має будуватися виключно на засаді національних інтересів. Тобто формуватися 
економічними механізмами для залучення іноземних інвестицій у ті галузі, розвиток яких 
буде вигідним країні. 
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ГЛАВА 2.5. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 

Квасницька Р.С. 
кандидат економічних наук, доцент 

Університет банківської справи НБУ (м. Київ) 
 

Фінансовий ринок є одним із провідних чинників реалізації державної політики, 
спрямованої на забезпечення високого рівня економічного зростання, поліпшення добробуту 
населення життєдіяльності суспільства, шляхом розподілу та перерозподілу тимчасово 
вільних фінансових ресурсів між різними верствами населення, окремими суб’єктами 
господарювання, стимулювання розвитку бізнесу, ділової та інвестиційної активності,  
стабілізації грошового обігу та прискорення оборотності фінансових ресурсів в державі.  

Ринкове середовище, у якому на сьогодні функціонують інститути фінансового ринку, 
протягом останніх років істотно змінюється: постійно зростає ступінь його невизначеності, 
з'являються невраховані чинники ризику. Тому адаптація інститутів фінансового ринку до 
складного, динамічного та конкурентного ринкового середовища потребує творчого, науково 
обґрунтованого, нестандартного підходу до визначення реалій та потенціалу їх розвитку.  

Особливої гостроти набувають питання дослідження теоретико-методологічних засад 
формування та напрямів структурної гармонізації потенціалу індивідуального та сукупного 
функціонування інститутів фінансового ринку. 

Адже, окремим носієм потенціалу виступає й окремий інститут фінансового ринку. 
Конкретизючи суть інституту саме фінансового ринку, відмітимо, що дефінування поняття 
«інститут фінансового ринку» як у зарубіжній, так і у вітчизняній  економічній літературі є 
такими, що вкрай рідко зустрічаються.  

Наразі тлумачення даного поняття нами було знайдено лише в монографії В.Л. 
Смагіна «Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної 
економіки», в якій автор зазначає, що «інститути фінансового ринку – це структури, що 
включають ринкових суб’єктів  зі специфічними видами діяльності в їх взаємозв’язку та 
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взаємодоповнюваності» [1, с.43]. Однак, розкриваючи суть інститутів фінансового ринку, 
В.Л. Смагін синонімізує їх з фінансовими інститутами, що на наш погляд, є помилковим, 
адже функціонування фінансового ринку забезпечується не лише цим, хоча дуже 
функціонально важливим, видом інститутів. 

Вбачаючи в понятті «інститути фінансового ринку» ширший, аніж просто фінансові 
інститути, спектр складових самих інститутів, вважаємо за доцільне запропонувати 
авторське бачення трактування суті даного поняття в такий спосіб: інститути фінансового 
ринку - це учасники фінансового ринку, які  своєю діяльністю створюють організаційно-
регулятивні умови функціонування ринку та/або здійснюють купівлю-продаж фінансових 
ресурсів, надають фінансові послуги.  

Відтак, треба відмітити, що визначення суті потенціалу інститутів фінансового ринку, 
яке виступає одним із завдань нашого дослідження, в економічній літературі узагальнено не 
розглядається, а широко висвітлюється лише в ракурсі потенціалу окремого виду фінансових 
корпорацій (банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок 
тощо). З огляду на це, виникає об’єктивна потреба встановлення суті саме такого поняття, як 
«потенціал інституту фінансового ринку», яке виступає тим узагальнюючим показником в 
фінансовій системі, яким є «потенціал підприємства» у реальному секторі. 

Тому є логічним те, що дослідження сутності потенціалу інституту фінансового ринку 
повинно базуватися саме на термінологічній конкретизації змісту саме такої економічної 
категорії, як «потенціал підприємства». Найчастіше потенціал підприємства розглядають як 
багатофакторну, комплексну характеристику, завдяки якій у ринкових відносинах стає 
можливим рівне вий розподіл підприємств, визначення їх інвестиційної привабливості, 
конкурентних можливостей, рівня гнучкості та адаптованості до змін у зовнішньому 
середовищі [2, с.144]. 

Нам імпонують наукові погляди О.С. Федоніна, І.М. Рєпіної, О.І. Олексюк, які 
розглядають потенціал підприємства на основі системного підходу, що уособлюється у 
тлумаченні даної дефініції, як складної, динамічної полі, структурної системи, агломерації, 
яка має певні закономірності розвитку, від уміння використати які вирішальною мірою 
залежить ефективність економіки, темпи та якості її зростання [3, с.12]. 

Виходячи із нашого авторського визначення потенціалу, що є сукупністю 
можливостей щодо досягнення поставленої мети чи здійснення чого-небудь, реалізація яких 
забезпечується певними ресурсами, засобами та здатностями,  системними елементами 
потенціалу підприємства, а отже й інституту фінансового ринку, виступають можливості, 
ресурси, засоби та здатності. При цьому на вході в дану систему знаходяться можливості, що 
формують потенціал, а на виході – кінцевий результат використання потенціалу (рис. 1).  

Таким чином, суть потенціалу інституту фінансового ринку може бути розкрита як 
сукупність можливостей інституту фінансового ринку щодо досягнення ним певної мети чи 
здійснення чого-небудь, реалізація яких забезпечується певними ресурсами, засобами та 
здатностями. 

Говорячи про потенціал інститутів фінансового ринку, необхідно акцентувати увагу 
на тому, що саме кожний окремий інститут фінансового ринку і виступає окремим носієм 
потенціалу, який відображається через цільове функціональне  призначення конкретного 
інституту, тобто через його стратегічну чи тактичну місію, яка формується із врахуванням 
особливостей взаємодії між складовими потенціалу, що визначають кількісно й якісно 
потенційні можливості. 

Спираючись на основні змістові характеристики потенціалу інституту фінансового 
ринку, можна стверджувати, що перспективність діяльності будь-якого інституту залежить 
саме від ефективності формування його потенціалу, що розпочинається в момент створення 
даного інституту. Тому формування достатнього потенціалу є метою кожного інституту 
фінансового ринку й передумовою його успішної, ефективної діяльності, основою стійкого 
розвитку та максимально результативного функціонування. 
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Рис. 1. Схема структурної системи потенціалу інституту фінансового ринку 
* Складено автором 
 

Процес формування потенціалу вченими-економістами розглядається в таких 
узагальнених варіантах, як: 

- перший варіант - процес ідентифікації та створення спектра підприємницьких 
можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм задля 
стабільного розвитку та ефективного відтворення [3]; 

- другий варіант - створення й організація системи ресурсів і компетенцій таким 
чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в досягненні стратегічних, 
тактичних і оперативних цілей діяльності підприємства [4]; 

- третій варіант - виявлення стратегічних можливостей, ресурсів і резервів 
потенціалу, здатних підвищити рівень конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта 
[5]; 

- четвертий варіант - процес визначення та розуміння наявних та прихованих  
потенційних можливостей та ресурсного забезпечення, оцінки необхідності та достатності 
наявного потенціалу поставленим цілям та завданням і комплекс організаційно-
інформативних заходів щодо створення управлінського та операційного зв’язків між 
структурними ланками, що необхідні для реалізації цілей та відповідають внутрішнім 
перетворенням (необхідне навчання, встановлення контактів і т.д) [6]; 

- п’ятий варіант - процес створення нового (або вдосконалення існуючого) носія 
таким чином, щоб властивості кожного з його окремих функціональних елементів 
забезпечували максимальне використання властивостей усіх інших елементів, а їх сукупність 
надавала нову властивість (створювати готову продукцію та реалізувати її як товар) 
підприємству, як цілісному об’єкту в умовах обмежень зовнішнього середовища (ринку, 
діючого законодавства, інфраструктури тощо) [7];  

- шостий варіант - одним з напрямів забезпечення його конкурентоспроможності на 
ринку та механізмом реалізації його економічної стратегії і передбачає створення й 
організацію системи чинників господарської діяльності (економічні, організаційні, соціальні, 
інформаційні та інші аспекти, що здійснюють кількісний вплив на підсумковий показник 
щодо оцінки потенціалу) таким чином, щоб результат їхньої взаємодії досягав економічного 
ефекту та успіху у стратегічних, тактичних і оперативних цілях діяльності [8]. 

Представлені варіанти розуміння суті процесу формування потенціалу: 

Можливості  Досягнення мети 
(результат) 

Процес купівлі-продажу 
фінансових ресурсів та надання 

фінансових послуг 

Ресурси Засоби  Здатності 

ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ 
ФІНАНСОВОГО РИНКУ формування використання 
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- по-перше, диференціюються як за об’єктами самого процесу формування 
потенціалу, так і за кінцевими потенційними перспективами; 

- по-друге, в більшості випадків, не співпадають за об’єктами і результатами із 
авторськими тлумаченнями понять «потенціал», «потенціал підприємства» та «процес 
формування потенціалу». 

Отже, лише у двох варіантах (другому  та четвертому) визначення суті процесу 
формування потенціалу спостерігається логічне співпадання об’єктів тлумачення понять 
«потенціал» і «формування потенціалу». На наш погляд такі розбіжності є недопустимими. 
Адже, як можна розглядати при тлумаченні потенціалу одні змістоутворюючі об’єкти, а при 
конкретизації процесу формування цього ж потенціалу, вже позиціонувати інші об’єкти?  

Аналогічна ситуація прослідковується в окреслені авторами у кінцевих потенційних 
перспектив, що подаються в їх авторських трактуваннях потенціалу та процесу його 
формування. Зазначимо, що в цьому аспекті лише у четвертому варіанті авторська позиція 
трактувань двох досліджуваних понять повністю збігається.  

Також є не досить зрозумілою позиція О.В. Березіна, який у п’ятому варіанті, 
посилаючись на тлумачення колективу авторів на чолі із Б.Є. Бачевського, акцентує увагу на 
одному визначенні потенціалу підприємства та процесу його формування. А вже у шостому 
варіанті О.В. Березін в співавторстві із Ю.В. Карпенко презентує вже зовсім інший підхід до 
тлумачень досліджуваних категорій. 

Враховуючи вищезазначене та виходячи із нашого авторського визначення понять 
«потенціал» та «потенціал інституту фінансового ринку», вважаємо логічно виправданим 
розглядати суть поняття «процес формування потенціалу», а отже і «процес потенціалу 
інституту фінансового ринку», саме у відповідності до даних нами трактувань потенціалу.  

Так, нами були виокремлені, як змістовоутворюючі об’єкти потенціалу: можливості, 
ресурси, засоби та здатності, а потенційні результуючі перспективи окреслені певною метою 
чи здійсненням чого-небудь. Тому, поняття формування потенціалу інституту фінансового 
ринку, на нашу думку, потрібно розглядати як процес виявлення та створення можливостей 
інституту фінансового ринку ефективної мобілізації певних ресурсів для досягнення 
поставленої мети чи здійснення чого-небудь за допомогою відповідних засобів та 
здатностей. 

В даному визначені процесу формування потенціалу інституту фінансового ринку 
нами, на відміну від багатьох дослідників кінцеві потенційні перспективи, окреслені 
узагальнено. Таку позицію нами обрано через те, що за словами «мета», «ціль», «здійснення 
чого-небудь» можуть бути деталізовані різноманітні і цілі, і завдання, які стосуються чи 
внутрішніх аспектів діяльності інституту фінансового ринку, чи зовнішніх перспектив його 
функціонування.  

Відмітимо, що «наріжним каменем» процесу формування потенціалу інституту 
фінансового ринку виступає не тільки ресурсне забезпечення, а в більшій мірі створення 
можливостей ефективного використання даних ресурсів. Саме вплив на формування 
можливостей, зміна стандартних операцій формують значний потенціал, що може мати 
великі позитивні ефекти, які можна буде порахувати у матеріальній чи грошовій формі [6]. 

Формування потенціалу повинно лаконічно відповідати стратегії інституту 
фінансового ринку та його цілям. Процес формування потенціалу вимагає фінансових 
вкладень. Тобто він є інвестиційним і, як кожна інвестиційна діяльність, має бути 
проконтрольованим і мати позитивний ефект у діяльності інституту. Тому, якщо говорити 
про складові потенціалу інституту фінансового ринку, то чільне місце серед них займає саме 
інвестиційних потенціал, який є базовою категорією в межах нашого наукового дослідження. 
Адже, визначальною рисою сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки є пошук 
зовнішніх джерел фінансування діяльності різних інституційних одиниць. Серед таких 
джерел важлива роль відводиться інвестиціям, які виступають одним із видових перевтілень 
об’єкту-купівлі продажу на фінансовому ринку – фінансових ресурсів. Отже, інвестиції 
являють собою особливий товар, що обертається на фінансовому ринку.   
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З огляду на роль фінансового ринку в сучасній економіці, яка полягає в забезпеченні 
масштабних процесів перерозподілу створеної доданої вартості та трансформації грошових 
заощаджень у високодохідні активи, значення даного ринку у інвестуванні діяльності усіх 
інститутів фінансового ринку є досить вагомим.  

Здійснення інвестиційної діяльності – найважливіша умова вирішення практично всіх 
стратегічних та значної частини тактичних завдань розвитку інститутів фінансового ринку та 
реального сектору економіки. І, як, справедливо, зазначає О.М. Юркевич «збільшення обсягу 
фінансових ресурсів на фінансовому ринку безпосередньо залежить від позитивних 
тенденцій, які спостерігаються в реальному секторі економіки. Фінансовий ринок, в свою 
чергу, суттєво впливає на реальний сектор через перерозподіл фінансових ресурсів і зміну 
процентних ставок» [9, с.84]. 

З цього приводу можна додати, що саме зростання обсягів фінансових ресурсів, які 
потрапляють на фінансовий ринок, фінансово уможливлює розвиток реального сектору через 
активізацію інвестиційної діяльності різних інститутів фінансового ринку. Водночас 
відмітимо, що ефективність інвестиційної діяльності, в свою чергу, залежить від рівня 
формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку, які 
безпосередньо здійснюють даний вид діяльності. 

Термін «інвестиційний потенціал» використовується різноаспектно, а саме стосовно: 
країн, регіонів, галузей, ринків та окремих інституційних одиниць. Однак, у сучасній 
економічній літературі відсутнє однозначне трактування даного терміну. Крім того, як 
зазначає Б.Л. Луців, поняття «інвестиційний потенціал» не має належного відображення в 
економічній науці, оскільки науковці здебільшого спрямовують увагу в бік економічного, 
виробничого, інноваційного потенціалів тощо [10, с.68]. 

На наш погляд, сутність інвестиційного потенціалу доцільно розглядати як сукупність 
елементів (компонент), які знаходяться у постійній динаміці та перебувають у тісному 
взаємозв’язку один з одним. При чому, структуро-логічно інвестиційний потенціал як 
система включає одразу два процеси: 

1) процес формування інвестиційного потенціалу; 
2) процес використання інвестиційного потенціалу. 
Формування інвестиційного потенціалу полягає у створенні додаткових можливостей, 

що можуть бути реалізовані шляхом мобілізації внутрішніх або залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів (здійснення фінансової діяльності), що трансформуються через певні 
здатності та засоби у інвестиційні ресурси. 

Використання ж інвестиційного потенціалу передбачає створення інвестиційних 
можливостей, що реалізуються через використання здатностей та засобів щодо вкладання 
інвестиційних ресурсів в певні об’єкти інвестування з метою отримання прибутку або 
досягнення соціального ефекту (здійснення інвестиційної діяльності).   

Таким чином, інвестиційний потенціал виступає віддзеркаленням можливостей, 
здатностей та засобів мобілізації інвестиційних ресурсів та подальшого їх ефективного 
використання при здійсненні інвестиційної діяльності.  

Також необхідно відмітити, що поняття «інвестиційний потенціал» стосовно країни, 
регіону, галузі та підприємства широко використовується у законодавчо-нормативних 
офіційних документах і наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених економістів є 
мало дослідженим стосовно різних інститутів фінансового ринку, таких як: депозитні 
корпорації різних рівнів, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, держава та інші.  
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Загострення протиріч, хаотичність економічної динаміки й наростання хвилі 
глобальних криз на рубежі тисячоліть обумовлені вичерпністю потенціалу індустріального 
економічного ладу в найбільш розвинених країнах світу. Пошук основних напрямі переходу 
на якісно новий рівень існування людства, в першу чергу, пов'язаний з новим ідеологічним 
підґрунтям економічної теорії. На сьогодні методологія економічної теорії потребує 
розширення методів досліджень економічних явищ та ступеня їх впливу на формування 
сучасного суспільства. Встановлено, що синергетична економіка, яка виникла на засадах 
основних теоретичних положень неокласичного, інституційного, еволюційного та 
системного підходів є передовим напрямом економічних досліджень.   

Синергетичний підхід у науці пов’язаний з метеорологом Е. Лоренцом, який у 1963 р. 
запропонував модель конвекції повітря, пояснену системою диференціальних рівнянь. В 
процесі досліджень Е. Лоренцом були виявлені суттєві розбіжності при перевірці отриманих 
результатів шляхом введення початкових даних з точністю до тисячних. Дослідник сприйняв 
отриману розбіжність як вагомий науковий факт, який пізніше було визначено динамічним 
хаосом. Важливим результатом дослідження динамічного хаосу стало встановлення 
горизонту прогнозу [1].  

В подальшому лауреатом Нобелівської премії  Р. Фейнманом було обґрунтовано 
принципову обмеженість можливості передбачати майбутні події та надавати 
«довготермінові прогнози» поведінки великої кількості порівняно простих систем. 
Науковцем була визначена можливість за допомогою показників стану системи, передбачити 
майбутні її зміни. Також відзначалось значення неточностей виміру початкового стану 
системи, які унеможливлюють передбачення поведінки економічний, соціальних та 
психологічних об’єктів [2].  

Розвиток синергетики реалізувався в декількох напрямах досліджень, зокрема модель 
детермінованого хаосу Г. Хакена, який виявив динамічний хаос в системах різної природи. 
Ним було запропоновано використати в якості назви нової науки грецьке слово 
«синергетикос», що в перекладі означає «спільні кооперативні дії». Г. Хакен вбачав, що 
дисципліна синергетика досліджує спільні дії багатьох підсистем (переважно однакових або 
дещо різних видів), в результаті яких на макроскопічному рівні виникає структура і 
відповідне функціонування [3,4]. З іншої сторони, було встановлено необхідність визначення 
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загальних принципів управління самоорганізуючою системою на міждисциплінарному рівні. 
Інший напрям синергетики реалізується термодинамічною концепцією утворення 
дисипативних структур, що здобула свого розвитку в межах бельгійської наукової школи під 
керівництвом лауреата Нобелевської премії І. Пригожина.  

З огляду на значну кількість теорій, синергетику можна характеризувати, по-перше, як 
науку про саморганізацію фізіологічних, біологічних і соціальних систем, науку про 
колективну, когерентну поведінку систем різної природи. По-друге, синергетика – це 
термодинаміка відкритих систем, у яких відсутній стан рівноваги. По-третє, синергетика 
трактується як наука про універсальні закони еволюції в природі і суспільстві. Таким чином, 
синергетика, як нова галузь науки  здобула значного поширення, зокрема, у 80-х роках ХХ 
ст. в радіоелектроніці, біофізиці, медицині, в галузі хімічних технологій.  Така популярність 
синергетичного підходу пояснюється відкриттям можливостей застосування теорії хаосу.  

Наприкінці 80-х років минулого століття дослідниками економічної науки 
обговорювалася необхідність застосування теорії хаосу в соціальних та економічних науках. 
Перші роботи мали форму опрацьованих математичних понять і термінів для досліджень 
ринків цінних паперів. Досягнуті результати в значній мірі базувалися на працях І. 
Пригожина та його школи. В подальшому виокремилися декілька методологічних напрямів в 
галузі соціальних наук. Перший – філософський напрям, що досліджує нові можливості 
теорії пізнання, другий – стосується існування хаотичних режимів. Ці дослідження мають 
принципове значення, оскільки доводять вплив незначних коливань або випадкових 
флуктацій на хід будь-якого процесу. Основною проблемою цих досліджень була відсутність 
стандартизації методів обмеження детермінованого хаосу, обумовленого внутрішніми 
параметрами випадкових флуктацій, виникаючих в результаті зовнішнього впливу на 
систему. 

Третій напрям стосується створення математичних моделей соціальних феноменів. 
Перевагою цього підходу є можливість дослідження процесу в динаміці і встановлені 
причино-наслідкових зв’язків, які не можуть бути виявлені за допомогою звичайної логіки. 
Однак, цей підхід в нинішній час також має певні труднощі. В першу чергу, проблематика 
математичного опрацювання гіпотез і ідей. При залучені математичного апарата дослідники 
намагаються враховувати велику кількість складових та факторів, що при проведені 
розрахунків унеможливлює інтерпретацію отриманих результатів. Перспективність 
синергетичного підходу полягає у виокремленні параметрів порядку, тобто невеликого числа 
змінних складових системи, до яких пристосовуються в процесі розвитку інші параметри. Це 
значно спрощує систему та дозволяє у перспективі здійснювати моделювання складних 
систем. Але на практиці задача виокремлення параметрів порядку залишається одною з 
найскладніших. 

Проблемним аспектом синергетичного підходу лишається вимір параметрів, 
«реалістичності гіпотез», коректності зв’язків, оскільки методи отримання кількісних даних 
в економіці та соціології суттєво відрізняються від тих, що використовуються в галузі точних 
наук [9,10]. Насамперед, застосовують тестування, опитування, анкетування для отримання 
об’єктивної інформації. В такому випадку дослідники намагаються знайти динамічні 
системи з подібною поведінкою. Прикладом може виступати атрактор Ресслера, який може 
застосовуватися в будь-яких галузях знань, де акцент здійснюється на якісному описі 
системи [5]. Цей напрям отримав назву «мя’кого моделювання» і основним його недоліком є 
відсутність реальної практики використання моделі. Серед основних проблем дослідників, 
що використовують синергетичний підхід залишається недостатній обсяг статистичного 
матеріалу, відсутність стандартних статистичних методів і відповідних програмних пакетів, 
неможливість повторних вимірів та значні коливання відхилень. 

Економічні дослідження набули синергетичного спрямування, яке сприймається як новий 
засіб інтерпретації наукових даних, які не виявлені з позицій традиційного підходу. 
Синергетична економіка є частиною економічної теорії, що досліджує тимчасові і просторові 
процеси економічної еволюції. Вона вивчає нестійкі нелінійні системи й зосереджує увагу на 
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нелінійних явищах в економічній еволюції, такі, як структурні зміни, біфуркації й хаос. Г. Хакен 
визначив синергетику як загальну теорію динамічної поведінки систем, що володіють особливими 
властивостями. У центрі уваги синергетики перебувають критичні точки, у яких система змінює 
характер своєї поведінки й може випробовувати нерівноважні фазові переходи між осциляціями, 
просторовими структурами й хаосом, а також намагається охопити переходи, які не мають 
специфічної кінцевої форми [3,4].  

Оскільки синергетична економіка досліджує економічну еволюцію, вона являє собою 
розширення традиційної теорії економічної динаміки в тому розумінні, що результати останньої 
можуть бути пояснені в рамках цієї нової теорії, більше того, вона намагається пояснити й інші 
економічні явища, які традиційна теорія ігнорує. Традиційний підхід зберігає свою цінність але 
тільки по відношенню до стаціонарного стану системи. Зі зростанням складності та 
непередбачуваності оточуючого середовища виникає необхідність динамічних рішень.  
Синергетичний підхід визначає економіку як органічну систему, що постійно розвивається. 
Синергетична економіка пропонує новий напрям дослідження складних економічних явищ, 
дозволяє пояснити й навіть передбачити деякі динамічні економічні процеси, які не можуть бути 
пояснені за допомогою традиційних теорій (табл.1). З огляду на непередбачуваність міжнародних, 
політичних, економічних та соціальних ця властивість актуалізує застосування синергетичних 
методів досліджень.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика традиційного та синергетичного підходів дослідження 

економічних систем 
Складові Традиційний підхід Синергетичний підхід 
Динаміка Закрита, статична, лінійна система, що 

знаходиться у стані рівноваги  
Відкрита, динамічна, нелінійна, 
неврівноважна система  

Суб’єкти Моделюються колективно, 
використовується дедуктивний метод 
прийняття рішень; їм не властиві 
помилки; відсутня необхідність адаптації, 
є гомогенними агентами 

Моделюються індивідуально; володіють 
неповним обсягом інформації; властиві 
помилки; здібні до адаптації; є 
гетерогенними агентами 

Емерджентність Мікро- та макроекономіка як різні 
дисципліни  

Відсутність різниці між мікро- та 
макроекономікой; результати на 
макрорівні є результатами емерджентності 
поведінки та взаємодій на мікрорівні 

Еволюція Відсутні механізми ендогенного 
створення новизни або зростання порядку 
та складності системи 

Еволюційний процес змін, відбору та 
розвитку сприяє появі новизни та 
відповідає за зростання порядку і 
складності системи 

Елементи Ціни та обсяги  Паттерни  та можливості 
Переваги 
суб’єктів 

Вподобання задані, люди егоїстичні   Визначення переваг займає центральне 
місце, люди не завжди егоїстичні 

Джерела теорії Базується на теорії ХІХ ст. (рівновага, 
стійкість, детермінована динаміка  

Базується на біології (структура, паттерни, 
самоорганізація)    

Джерело: адаптовано [1,3,4,9,10] 
Дослідженнями доведено, що синергетичний підхід акцентує увагу на суб’єкті та, 

відповідно, виокремлює першочерговість свободи економічного вибору індивіду. Така 
свобода передбачає дистанційність між індивідом і економікою, виокремлюючи 
пріоритетність духовних якостей життя людини, що суттєво впливає на формування 
індивідуальних потреб споживачів [9,10].. Але у такому випадку потребує забезпечення 
реалізації функцій вибору видів діяльності та потреб елементами інфраструктури економіки 
на засадах лібералізму. Одночасно економіка має бути макроекономікою, в межах якої 
лібералізм обмежується фактором специфікації структурних рівнів, зокрема, фінансового, 
грошового, регіонального, соціального, політичного та ін. Тобто, перед синергетикою постає 
проблема рівневого порядку проведення досліджень.  

З позиції І. Пригожина існує особливий структурний мікроскопічний рівень 
економіки (рівень ринку), на якому формується багатофакторна хаотична більшість коротких 
лінійних взаємозв’язків. На цьому рівні спостерігається імовірність очікування самих різних 
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подій з високою амплітудою коливання рівня імовірності, як в самій системі але і при 
взаємодії із зовнішнім середовищем. На думку І. Пригожина енергія взаємодії із зовнішнім 
середовищем на рівні хаосу є від’ємною потенційною енергією на відміну від внутрішньо 
системних  мікровзаємодій, які створюють позитивну енергетику системи в цілому [7,8]. У 
межах синергетичного підходу використовують поняття «коротких взаємодій» для великої 
кількості коротких лінійних зв’язків, що виступають у якості змісту хаосу на макрорівні. 
Вони продукують довгі взаємодії, що викликають стабільні кореляційні зв’язки, за таких 
умов економіка підпорядковується дії незворотної еволюції.   

Таким чином, в точки зору синергетичного підходу пропонується поділити економіку 
на структурні рівні відмінні від централізованого сприйняття (макро- та макрорівень, 
критерієм виступає інтегрованість ринків). На думку Л. Євстигнєєвої рівень синергетичної 
макроекономіки відповідає історично конкретному існуванню суспільства. Якщо у 60-ті роки 
минулого століття панувала позиція визначення економіки, як науки про оптимальний 
розподіл обмежених матеріальних ресурсів, то у сучасних умовах економіка має 
досліджуватися як цілісне ядро системної будови суспільства, яке має властивості 
самовідтворення та розвитку на основі взаємодії «суб’єкт – суб’єкт». Відповідно, виникають 
тенденції розвитку економіки у культурному та соціально-політичному контексті у єдину 
складну систему. З синергетичних позицій людина входить в економіку в якості історично 
конкретного індивіда, як фізичної особи, соціального, духовного та функціонального 
ринкового суб’єкта, носія функцій інвестора, емітента, виробника та споживача [10]. Тобто, 
конкретна історична людина є суб’єктом стохастичної мікроскопічної сфери, а 
функціональний суб’єкт ринку – це учасник макроскопічного рівня, тому можна 
стверджувати, що макрорівень належить синергетичній макроекономіці на достатньо 
високому рівні розвитку ринку.  

Становлення синергетичної ринкової макроекономіки відкриває нові можливості 
глобалізації, при цьому її базисом залишається раціоналізація світового ринку та 
національних економік. Розмежування світової та національної економік залишається, але 
процес глобалізації ускладнюється доповненням механізмами локальної оптимізації 
національних ринків, що підтримується утворенням єдиної грошової інвестиційної системи 
окремих країн. Ця система являє собою гроші системи обігу фінансового, грошового та 
регіонального капіталів, вона дозволяє об’єднати інвестиційні, валютно-грошові, фондові 
ринки, зберігаючи ієрархію структурних рівнів національного ринку[9,10]. За таких умов 
змінюються принципи та обсяги грошей, що засвоюються економікою, створюються умови 
лояльного упорядкування грошової та кредитної емісії в межах регульованої 
невпорядкованості економіки. У такому випадку механізмом регульованої 
невпорядкованості виступає поєднання кредитно-грошової інфляції та ринкової експансії. 
Пріоритетність суб’єкта, що поставлена в межах адаптаційної та цільової структур, дозволяє 
встановити внутрішні межі між фінансовим капіталом та державою, як основних лідерів 
економічної системи.   

Важливим є можливість синергетики розглядати проблеми економічного зростання у 
структурному та геополітичному ракурсах. Синергетична економіка відображає новий тип 
соціально-економічної цілісності, коли ця цілісність продукується збалансованістю ентропії 
(старіння) і дисипативних (часових інституційних та структурних) утворень відкритої 
економіки. Таким чином, в межах економічної синергетики цілісність економічної системи 
України має інший зміст ніж утворена система народногосподарських галузевих комплексів 
у державних межах ринку. Головною проблемою її збереження є автономії національного 
ринку в світовому економічному просторі, тому особливого значення набуває розмежування 
умов та сфер  переродження економічної системи у систему лінійного порядку.  

Економічна синергетика проявляє властивості наукової парадигми. Це дозволяє 
перевести дослідження економічних явищ на національний та глобальний рівні у 
чотирьохмірному просторі. Зокрема, економічна система визначається як система з 
внутрішнім часом у поєднанні з фактором капіталу, доходу продукту та праці зі складною 
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траєкторією розвитку та характеризується можливостями до самоорганізації та 
саморозвитку, здібностями до накопичення внутрішніх передумов еволюції. Відповідно до 
визначення Л. Євстигнєєвої та Р. Євстигнєєва економічні системи мають постійний 
соціальний, енергетичний обмін із зовнішнім середовищем. У цьому контексті розвиток 
економічної макрокосми соціально-економічних відносин розбудовується на основі 
довготривалих взаємодій. В цьому макроекономічному прошарку , в межах стратегічного 
ринку, спостерігаються відносно автономні фактори та корельовано визначені траєкторії 
економічного росту капіталу, доходу, праці та продукту, які є основою суспільного та 
економічного саморозвитку  [9,10].   

Концепція Г. Малинецького про русла та джокери визначає ендогенні фактори 
головними у розвитку макроекономіки. На думку дослідника в умовах кризових ситуацій 
комплекс ендогенних факторів розпадається та трансформуються у екзогенні, які можуть 
сприймати та проводити лише політичне регулювання. Таким чином здійснюється вибір 
суспільства на користь політичного типу економічного росту з метою максимального  
розширення можливості економічного зростання за допомогою новостворених 
технологічних можливостей. Але, обрання технологічного типу економічного зростання, 
насамперед, характеризується високим затратами капіталу та праці, що виражається 
об’єктивізацією, тобто підпорядкованістю суб’єкта формам його адаптації. Прикладом 
можна вважатися обрання країною економічного типу зростання на основі пріоритету 
експорту паливно-енергетичного комплексу.  

Прихильники синергетичного напряму економічної теорії основну проблему обрання 
типу економічного зростання вбачають у ієрархічному сприйнятті мікро- та мікрокосми, 
коли вони відділені. Мікрокосм, як носій невизначеності, відокремлюється на макрорівні, 
спростовуючи еволюцію економічної системи та її здатність до самоорганізації та 
саморозвитку. Разом з тим, якщо макроекономіка втрачає якості суб’єкта, то вона не може 
поглиблюватися у сферу об’єктивного, втрачаючи можливість вільного вибору, 
залишаючись на рівні цільового підходу до суспільного розвитку. Синергетика намагається 
подолати розділення предмета і метода мікро- та макрорівня, макроекономіка розуміється як 
цілісна система, в якій мікро і макро мають поглибленні зв’язки, а не базуються на 
ієрархічному принципі централізації. Синергетична економіка сприяє збереженню суспільної 
свободи на тлі втрати невизначеності мікрокосми та становленню лібералізму у 
макроекономічному просторі [9,10].  

Таким чином, соціально-економічне сприйняття змісту синергетики виводить її на 
якісно новий рівень наукової парадигми, дослідження економічних систем з точки зору 
синергетичного підходу доводять належність до науки не тільки про самоорганізацію 
складних відкритих систем, а про визнання наукою про становлення суб’єкта. Варто 
зазначити, що сучасне інформаційне суспільство надає першочергового значення проблемам 
свободи особистості та лібералізму соціальної, політичної та економічної сфери держави. У 
системі з лінійнім вектором напряму свободи, метою, насамперед, є підвищення 
раціональності соціально-економічних відносин, а у нелінійному синергетичному просторі 
свобода індивідуалізує соціальні, економічні та політичні відносини та всебічно сприяє 
розвитку окремої особистості. У цьому контексті слід відмітити важливість впливу  
спонтанних та непередбачуваних подій, які відбуваються останнім часом частіше як на 
національному, так і на глобальному рівнях. Лише з позиції синергетичного підходу, 
використовуючи методи міждисциплінарного рівня, можна говорити про встановлення 
ступеня впливу непередбачуваних факторів на еволюційний процес розвитку соціально-
економічної системи.  

Отже, на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи України 
першочергового значення набуває синергетичний підхід до дослідження процесу ринкових 
трансформацій, що останнім часом здобувають  спонтанного характеру та мають 
непередбачувані наслідки. Існуюче теоретичне підгрунття традиційної економічної науки на 
сьогодні не може охопити широке коло проблем суб’єктивного та об’єктивного спрямування, 
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що унеможливлює вибір модельної побудови суспільства майбутнього.  Вбачається 
необхідність у подальшому дослідженні методології синергетичної економіки у контексті 
досліджень національної економіки з урахуванням потенціалу мікроекономічного рівня, який 
сформується підприємствами різних форм власності та економічно свідомою частиною 
суспільства.   
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ГЛАВА 2.7. ВИСОКОШВИДКІСНА МАГІСТРАЛЬ, ЯК ДВИГУН 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Степанова Л.Б. 
аспірантка 

Українська державна академія залізничного транспорту,Харків,Україна 
 

Наукова новизна. Економічне обґрунтування доцільності будівництва 
високошвидкісної магістралі є інвестиційним проектом, який передбачає вкладення коштів в 
створення транснаціональної компанії, яка в свою чергу займеться будівництвом 
високошвидкісної магістраль, що дозволить  отримувати щорічно прибутки від перевезення 
пасажирів. Будівництво та експлуатації високошвидкісної магістралі яка підійме нашу країну 
на суттєво вищу сходинку економічного життя. Якщо ми звернемо увагу на досвід Китаю ,то 
побачимо , що дорога Пекін – Гуанчжоу вартістю близько $ 54 млрд не результат 
порожнього тяжіння до гігантоманії, а назріла необхідність. ВШМ скорочують час у дорозі 
між містами майже втричі, хоча ціна квитка порівняно висока – поїздка першим класом 
коштуватиме лише трохи дешевше авіаперельоту, а попит набагато більший бо цей вид 
транспорту набагато зручніший та безпечніший. Поки аналітики аналізують китайське диво, 
подібні інфраструктурні досягнення змінюють звичні транспортні коридори по всьому світу, 
прокладаючи нові маршрути для пасажирів і торгових перевезень та стимулюючи 
економічний розвиток регіонів. 

 Ключові слова: швидкісний та високошвидкісний рух; високошвидкісні магістралі; 
капітальні вкладення; перевезення; інфраструктура; доходи від перевезень; витрати; 
прибуток.  

Проблему високошвидкісного руху в Україні в різні часи досліджували українські 
вчені та фахівці: Г. М. Кірпа [1] , В. Л. Дикань[2], А. А. Босов[3] , Ю. Є .Пащенко [8], 
А.Г.Дейнека, т.д  та спеціалісти французької фірми «SYSTRA».  

Транспортні мегапроекти, особливо швидкісні залізниці, найчастіше покликані 
вирішити проблему переміщення значної кількості людей між густонаселеними центрами, і в 
цьому сенсі Китай гарний приклад. Ефективні транспортні вузли коштують десятки 
мільярдів доларів, проте встановлюють неймовірні інженерні рекорди. 
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Таблиця 1 
Чотири найдорожчих реалізованих проектів в історії транспортної інфраструктури 

Назва 
Країна 

 
Опис 

Вартість, $ 
млрд 

Роки 
будівництва

Система міжштатних 
автомагістралей США ім. 
Дуайта Ейзенхауера 

США 

Швидкісні дороги загальнодержавного 
значення, що сполучають всі штати. Дорожня 
сітка спроектована з урахуванням ізоляції 
магістралей від поселень і доріг, що 
перетинають, безпечного розділення дорожніх 
смуг 

114,0 1956-1992 

Високошвидкісна 
залізниця Пекін – 
Гуанчжоу 

Китай 
Найдовша у світі високошвидкісна залізниця, її 
протяжність – 2.298 км. Максимальна 
швидкість руху поїздів – 300 км / год 

54,3 2005-2012 

Мости Хонсю — Сікоку Японія 

Система мостів, що формує Східну, 
Центральну і Західну швидкісні магістралі між 
островами Хонсю і Сікоку. До системи входить 
найдовший у світі підвісний міст – Акасі-Кайке 

48,0 1975-1999 

Великий бостонський 
тунель 

Бостон, 
США 

Проект восьмисмугової магістралі 
реалізований для усунення міських 
заторів. Побудова магістралі в тунелі 
дозволила знизити викиди в атмосферу міста. 
Інженерні труднощі під 
час будівництва спричинили перевитрату 
коштів 

22,0 1991-2007 

 

Таблиця 2 
П'ять найдорожчих очікуваних проектів у транспортній інфраструктурі 

Назва Країна Опис 
Вартість, $ 

млрд 
Планується 
завершення 

Кроссрейл 
Великобри-
танія, Лондон

Найбільший інженерний проектЄвропи –
 нова лінія лондонського метрополітену, що 
перетинає старі.Планується 
створення восьми новихстанцій, 21 
км подвійних підземних тунелів на глибині до 40 м 

25,5 2018-2021 

Аеропорт 
Доха 

Доха, 
Катар 

Більше 
половини територій новогоаеропорту становитимуть ос
ушені землі Перської 
затоки. Аеропортфункціонуватиме в повному обсязі з 
2018 року і зможе приймати 50 млн. пасажирів на рік 

17,5 2013-2018 

Лінія метро 
Секонд-авеню 

Нью-Йорк, 
США 

Гілка метро, запланована до будівництва ще у 1929 
році. Заразведеться спорудження 3,2 
км тунелюі трьох станцій. Загальний планпередбачає 1
3,7 км тунелів і 16станцій 

17,0 2016 

Міст 
Гонконг – 
Чжухай – 
Макао 

Китай 

Міст завдовжки 29 км поліпшить 
інфраструктуру Південного Китаю.Проект передбачає 
будівництвобагатосмугової траси, штучних 
островів, підводних тунелів, віадуківта прикордонних 
пропускних пунктів 

13,0 2016 

Готтардський 
базисний 
тунель 

Швейцарія 

Проект найдовшого залізничного 
тунелю у світі. Загальна 
протяжністьтунельних шляхів під Альпами складе151,
8 км   

 

Піонером у високошвидкісному залізничному сполученні була Японія. В листопаді 
1941 року за проектом інженера Ясудзіро Сіма розпочали будівництво швидкісної залізниці 
між містами Токіо й Осака паралельно вже діючій вузькоколійці Токайдо. Планувалося, що 
цією залізницею потяги рухатимуться зі швидкістю 200 км/год. Однак, так склалося, що 
Друга світова війна перервала це будівництво, тож до нього повернулися лише в середині 
1950-х років. 

У квітні 1959 року розпочалися роботи з будівництва магістралі, котрі були завершені 
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в жовтні 1964-го. Про це свідчить напис японською й англійською мовами, зроблений на 
меморіальній стелі, встановленій біля залізничного шляху високошвидкісної магістралі в 
Токіо: «Нова лінія Токайдо. Результат мудрості й зусиль японського народу. Токіо – Сін-
Осака, 515 км. Початок робіт – 20.04.1959. Відкриття руху – 01.10.1964». 

Наступною в гонитві за швидкістю стала Франція. Там 1981 року розпочалося 
будівництво високошвидкісної лінії TGV(trainagrandevitesse– високошвидкісний потяг) 
Париж – Ліон протяжністю 470 км, розрахованої на швидкість руху 260 км/год. За 30 років 
швидкості зросли з 270 до 574,7 км/год. Останній рекорд був поставлений за допомогою 
нової технології AGV(automotriceagrandevitesse– високошвидкісний вагон, що рухається 
самостійно). Устатковані синхронними двигунами з постійними магнітами потяги AGV 
мають експлуатаційну швидкість 360 км/год. 

Вслід за Францією високошвидкісне залізничне сполучення розвивається в Німеччині. 
В Італії на лінії Рим – Флоренція потяги рухаються зі швидкістю 300 км/год. Нині 
протяжність високошвидкісних магістралей у Європі перевищує 4 тис. км. У Великій 
Британії залізниця High Speed 2 (HS2) загальною довжиною 225 км має розпочати 
експлуатацію потягів, що рухатимуться зі швидкістю 360 км/год. Тож часу на те, щоб 
дістатися з Лондона до Бірмінгема, треба буде вдвічі менше – 49 хвилин. 

Однак пальма першості належить Китаю. Особливу увагу питанню розвитку 
швидкісного руху приділяє Китай. Загальна довжина побудованих і реконструйованих 
високошвидкісних магістралей за останні три роки становить 7531 км. У планах уряду країни 
до 2020 р. на розвиток залізничного транспорту направити $ 292 млрд. 

До програми високошвидкісного руху долучилася й Росія, керівництво якої вбачає 
головні цілі розвитку високошвидкісних залізничних перевезень у поліпшенні транспортних 
зв'язків між найбільшими містами та регіонами країни, підвищенні транспортної мобільності 
населення,підвищенні якості послуг, які пропонуються пасажирам [4]. 

Будівництво нових високошвидкісних ліній вже відбулося або планується в усіх 
країнах Західної Європи, а мережа взаємопов’язаних транскордонних маршрутів в даний час 
зростає. Швидкісні залізниці розглядаються як такі, що мають природну перевагу на ринку 
пропозиції прямого сполучення до центру міста (більшість пасажирів подорожують з міста в 
місто), а також із забезпечення сполучення з великими аеропортами для міжнародних 
пасажирів. [5] Ці швидкісні та високошвидкісні залізничні пасажирські перевезення успішно 
конкурують у плані загального часу в дорозі від пункту до пункту, що пропонується 
повітряним транспортом, де додатковий час реєстрації і переїзд до центра міста знижують 
швидкість подорожі повітряним транспортом. Таким чином, доцільність швидкісних 
перевезень обумовлюється, у значній мірі, затраченим часом. Оптимальна тривалість 
подорожі людини не повинна перевищувати 6-7 годин, оскільки, збільшення тривалості 
збільшує навантаження на людину, котра вимушена лише сидіти. Європейський Союз 
розглядає швидкісну залізницю як ключовий компонент своєї стратегії щодо скорочення 
викидів вуглекислого газу та зменшення негативного впливу транспорту на довкілля, і 
активно заохочує перерозподіл перевезень з автомобільного та повітряного транспорту на 
залізничний, сприяючи зростанню швидкісних перевезень. 

Швидкісні потяги категорії  Інтерсіті+ в Україні запровадили менше двох років тому, 
напередодні проведення Євро 2012, з ініціативи тодішнього віце-прем'єра Бориса 
Колеснікова. За цей час потяги корейського виробництвачасто зазнавали поломок під час 
руху українськими коліями, що викликало чисельні нарікання пасажирів.  

Насправді, не можна всерйоз розглядати так зване швидкісне сполучення  між Києвом 
та містами, котрі приймали Євро-2012. Відповідно до класифікації видання «Швидкісний та 
високошвидкісний залізничний транспорт. В минулому, нині та в майбутньому» у світі 
склалася така градація: швидкості до 140–160 км/год відповідає рух поїздів на звичайних 
залізницях; 160–200 км/год – швидкісний рух, як правило, на реконструйованих лініях; понад 
200 км/год – високошвидкісний рух потягів на спеціально зведених залізничних магістралях. 

ЄС зараз дуже хоче бачити переваги високошвидкісної залізниць по всій Європі, а 
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також приділяє більшу увагу країнам, які нещодавно приєдналися до ЄС, та їхнім сусідам 
для забезпечення єдиної системи сполучення. ЄС визнає, що високошвидкісна залізниця 
також повинна відіграти свою роль у забезпеченні економічного процвітання та зміцнення 
транспортної інфраструктури держав-членів [6]. Таким чином, можна визначити головну 
причину необхідності впровадження висошвидкісного руху поїздів – це забезпечення 
європейського рівня пасажирського сервісу й конкурентоспроможності залізничного 
транспорту з автомобільним та авіаційним. 

Українська транспортна інфраструктуру значно відстає від сучасного світу 
транспортних технологій, наші потяги їздять на швидкості минулого століття. 
Високошвидкісний рух (понад 200 км/год) не можливий без нової сучасної магістралі, де 
руху поїздів не заважатимуть ні перетини з іншими магістралями, ні велика кількість 
поворотів малого радіуса. Її будівництво, враховуючи міжнародний досвід, коштуватиме 
кілька десятків, якщо не сотень, мільярдів доларів. Постає  питання, де взяти такі великі 
кошти? Зараз Україна переживає дуже важкі часи, і не має можливості власними зусиллями 
розпочати будівництво ВШМ. Хоча це необхідний крок ,якщо ми говоримо про інтеграцію 
України в європейську та світову економіку . Це не тільки підійме престиж країни, а й 
суттєво підійме економіку ,яка зараз занепала.  

Нам потрібен прорив, і їм стане високошвидкісна залізниця по типу Китайської  
залізниця Пекін – Гуанчжоу ,яка безпосередньо дозволить нам українцям побачити 
європейське майбутнє! Потяги будуть їздити в середньому зі швидкістю 300 км/год, що 
більш ніж удвічі скоротить час, за який можна дістатися зі столиці України в серце 
Європейського союзу . 

Першим кроком для цього повинно стати  об’єднання зусиль Європи та України, і не 
тільки ,в цьому інвестиційному проекті можуть прийняти участь провідні спеціалісти 
інфраструктури високошвидкісних залізничного транспорту Китаю ,Росії та інші 
зацікавлених держав. Це співробітництво виллється у заснування транснаціональної 
корпорації  – це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих 
іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми зарубіжними філіями.  Тобто  ми 
кажемо про так званий інвестиційний проект у якому Україна пропонує оренду  землі на якій 
простягнеться магістраль , авжеж в такому випадку Україна виступає приймаючою 
країною — це іноземна країна, в якій ТНК розміщує дочірнє підприємство або філіал на 
основі здійснення прямих іноземних інвестицій. Я пропоную прокласти цю магістраль таким 
чином: 

Харків  -  Київ  -  Львів  -  Краків  -  Прага  -  Франкфурт  -  Брюссель. 
Виникає питання чому саме такий шлях? Бо цей маршрут відносно прямий що 

дозволить максимально прискорити потяг; він захоплює ,на мою думку, цікаві з точки зору 
туризму міста Європи; і що важливо ця магістраль наблизить нас до ЄС, наш президент 
зможе сісти у потяг і у відносно швидкий час потрапити до штаб-квартири Європейського 
союзу,яка знаходиться в Брюсселі. В майбутньому лінії будуть добудовуватися і 
розшириться  не тільки по містам Європи , а й візьмуть курс до Росії та Китаю. 
Високошвидкісна залізниця об’єднає увесь Євразійський континент. 

Історія залізничного транспорту є прямим відображенням її економічної історії. Рідко, 
коли в ході реформування економіки уряди не робили експериментів із залізницями. 
Протягом останніх двох століть їх приватизували, націоналізували, здавали в оренду та у 
концесії. Але щоб не робили країни зі своїми залізницями, відповіді на питання – 
приватними або державними вони повинні бути – отримати не вдалося. В нашому випадку 
форма власності буде змішана ,можливо більша частина власності транснаціональної 
корпорації буде належати приватним підприємствам ,як іноземних країн так і українських 
,але державне регулювання з боку України та Європейських держав на яких буде будуватися 
магістраль обов’язкове,бо все-таки ,на мою думку , державне регулювання стримує ,і в той 
же час стимулює приватних підприємців. Представимо , що залізниця повністю приватне 
підприємство, тоді  власники цього підприємства нікому не підпорядковується,а ми повинні 
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розуміти що приватні підприємці більше за все хвилюються про свій дохід та власне 
благополуччя , тоді як держава переслідує більші амбіції ,а саме процвітання економіки 
країни , підняття рівня життя населену, яка в свою чергу веде до процвітання 
держави,престиж держави та конкурентоспроможності на світовій арені . 

Під терміном високошвидкісна інфраструктура слід розуміти: 
 – ізольовані високошвидкісні колії, що проходять як по земельній ділянці та і по 

естакаді, де інде на гористих місцевостях і  під землю підуть; 
– штучні споруди;  
– необхідні пристрої, лінії електричних передач, автоблокування та зв’язку;  
– залізничні станції нового покоління, різних призначень  з необхідними пристроями;  
– залізничні вокзали, нові, сучасні, схожі на міжнародні аеропорти , бо ми кажемо про 

перетин не одного і навіть не двох держав ,тому треба досконало проробити проходження 
державних кордонів ;  

– вагоноремонтний завод;  
– вагоноремонтні депо;  
– інші інженерні споруди та комунікації для забезпечення нормальної діяльності 

попередніх споруд. 
Реалізації проекту високошвидкісної залізничної магістралі,яка  сприяє виникненню 

загальних економічних ефектів, серед яких позитивний вплив на зайнятість, продуктивність 
праці й темпи регіонального розвитку:  

- створення додаткових стимулів для розвитку інновацій і підвищення ефективності, 
розвиток спеціалізації в обслуговуючих галузях;  

- створення робочих місць ,для будування магістралі знадобиться велика кількість 
спеціалістів починаючи від провідних інженерів і закінчуючи провідними маркетологами . 

- збільшення інвестиційної привабливості країни з погляду прямих іноземних 
інвестицій;  

- розвиток туризму;  
- будівництво нових підприємств;  
- розвиток бізнесу в супутніх сферах діяльності;  
- ефект від зайнятості в будівництві;  
- підвищення надійності транспортних  пасажирських перевезень;  
- підвищення кваліфікації вітчизняних будівельних та проектних організацій тощо. 

 

Висновки 
Протягом кількох років в Україні експлуатуються швидкісні поїзди типу «Інтерсіті+», 

але поки що їх курсування не можна назвати ефективним, оскільки цей рух не є масовим. 
Перехід на перевезення пасажирів поїздами «Інтерсіті+» стримується наявною кількістю 
швидкісних поїздів, незручним графіком їх курсування, високою вартістю проїзду й значною 
тривалістю поїздки в деякі міста України. Сучасні залізничні швидкісні перевезення не 
відповідають міжнародним вимогам і на деяких напрямках руху почали здавати свої позиції 
на транспортному ринку на користь літаків бюджетних компаній та автобусів класу люкс. 
Для подальшого підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень 
та витіснення на деяких напрямках руху авіаційного транспорту в Україні необхідно 
побудувати ізольовану високошвидкісну магістраль для швидкості руху поїздів 300-350 і 
більше км/год, включити українську високошвидкісну мережу у євразійський транспортний 
простір та залучити для будівництва ВШМ іноземний капітал ,та провідних іноземних 
спеціалістів з питання високошвидкісних залізниць,а саме взяти приклад з Китаю який 
займає першинство серед протяжних високошвидкісних магістралей світу. Так це  кропіткий, 
тривалий та головне дуже затратний крок ,але це необхідно не тільки для престижу країни ,а 
в першу для розвитку транспортної системи ,яка в свою чергу завжди була і залишається 
важливим двигуном економіки  країни .І якщо ми говоримо про інтеграцію економіки 
України у світову економіку, то ми повинні зізнатися у тому що ми відстаємо в транспортній 
галузі вже на багато років чи навіть десятиріч, і навіть те, що ми знаходимося в 
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привабливому географічному положенні, і маємо великий транзитний потенціал ніяк нас не 
врятовує, бо ми знаходимось між економічними і політичними  гігантами такими ,як Європа 
та Росія , і не можемо з ними конкурувати. Треба прокинутись і почати рухатись у напрямку 
цивілізації бо ми так і залишимося в минулому столітті на лаві запасних.  
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Розвиток в епоху глобалізації ставить нові завдання і надає нові можливості. 
Глобалізація не тільки прискорює темпи економічних перетворень та соціальних змін, вона, 
також, принципово змінює характер управління. Виявлення основних проблем розвитку, 
економічного зростання, соціальних резервів і забезпечення екологічної стійкості вимагає 
розуміння того, як процеси і інститути управління працюють і взаємодіють на різних рівнях. 

Стихійні лиха і політичні хвилювання представляють хронічні загрози для 
економічної безпеки. Окремо або в тандемі, вони звертають громадян у біженців і 
переміщених осіб, знижують потенціали держав і урядів і є причиною нестабільності або 
військового конфлікту. 

У геополітичному сенсі стабільність  залежить від типу міжнародно-політичної 
системи, міжнародного режиму та обраної стратегії відносин на субрегіональному, 
регіональному, трансрегіональному та глобальному рівнях. До того ж, стабільність 
нерозривно пов’язана із конфліктологічним підходом до розвитку світового суспільства та 
має можливість балансувати конфліктну ситуацію і виступати гарантом досягнення 
цілісності елементів самої системи міжнародних відносин. 

Таким чином, розуміння глибинних політичних, соціальних та екологічних чинників, які 
впливають на безпеку до, під час і після надзвичайних ситуацій сприятимуть підвищенню 
ефективності та стійкості існуючих систем. 

На рубежі ХХ-ХХІ століть змінилися підходи до розуміння системи економічних 
відносин на глобальному рівні. Вони стали більш ширшими і включають не тільки 

 194



геоекономічні, соціальні, екологічні, інформаційні та культурні проблеми, але й військово-
стратегічні. Отже, дослідження проблем подальшого розвитку геоекономічних відносин в 
сучасних умовах набуває вирішального значення для України для забезпечення національних 
інтересів. 

Геополітична нестабільність є головною проблемою, що впливає на зростання 
світової економіки 

Підвищення геополітичної напруженості прямо пов'язане з творчим руйнуванням 
старого геополітичного порядку. Цей процес набирає обертів, створюючи в свою чергу, 
більш масштабні кризи і збільшуючи ринкову волатильність. В даний час геополітична 
напруженість досягла точки, де в коротко- і середньостроковій перспективі результати 
декількох геополітичних конфліктів можуть стати основними причинами змін у світовій 
економіці. 

Нестабільність на Близькому Сході, посилення конфлікту між Китаєм і Японією, 
Україною і Росією, ослаблення альянсів США з такими країнами, як Бразилія, Німеччина і 
Саудівська Аравія, тільки підсилюють геополітичні проблеми, створюючи геоекономічну 
нестабільність. 

Україна та Ірак є основними активними геополітичними конфліктами. 
Аналіз макроекономічних показників і динаміки ринку свідчить про присутність 

економічної компоненти в дестабілізації Російською Федерацією ситуації у східних регіонах 
України з метою посилення позицій російських національних компаній як на внутрішньому 
російському, так і на зовнішніх ринках. Тобто, спостерігається дзеркальна по відношенню до 
Україна ситуація  (рис.1). 
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Рис. 1. Динаміка індексів промислового виробництва (переробної та добувної 
промисловості) України і Російської Федерації за січень-жовтень 2014р. до аналогічного 

періоду 2013р. [6,7,9] 
Так, промислове виробництво України за січень-жовтень 2014 року впало на 9,4%. 

Падіння в добувній промисловості (10,0%) виявилося більше, ніж у переробній (9,6%). 
Виробництво в металургії скоротилося на 14,4%, хімічній галузі - на 14,3%, 
машинобудуванні - на 20,9%. 

Промислове виробництво Росії за аналогічний період зросло на 1,7%. Зростання у 
переробній промисловості (3,6%) виявилося більше, ніж у добувній (1,7%). Приріст 
металургійного виробництва склав 0,3%, хімічної продукції галузі - на 1,1%, 
машинобудування скоротилося на 9,6%. Поки що можна констатувати, що від кризи на Сході 
України стабілізувалось металургійне та хімічне виробництво Російської Федерації (рис.2). 

У 2013 році відбулося зниження індексу металургійного виробництва Росії на 2,1%, 
що стало найгіршим результатом з кризового 2009 року.  Негативна кон'юнктура на 
зовнішніх ринках і низька конкурентоспроможність російських виробників знизили доходи 
РФ від експорту металів в 2013 році по сталевий металопродукції на 13,2%, кольоровим 
металам на 5,8%. До того ж, більшість російських експертів прогнозували продовження 
негативної динаміки і вказували, що якщо в 2014 році металургійне виробництво збереже 
хоча б обсяги 2013 року, то це буде позитивним результатом [7,9]. 
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Рис. 2. Динаміка індексів промислового виробництва (за видами діяльностіі) України і 
Російської Федерації за січень-жовтень 2014р. до аналогічного періоду 2013р. [6,7,9] 

 

Українські металурги є конкурентами російським відразу за двома напрямками: 
внутрішній російський ринок, де Україна є одним з найбільших постачальників 
металопродукції (експорт оцинкованої сталі, фасонного прокату і арматури) та зовнішні 
ринки, де українські та російські металурги є конкурентами. Таким чином, усунення 
українських конкурентів з внутрішнього ринку та частки світового, Росія надала істотну 
підтримку власній галузі методом  дестабілізація ситуації на Сході України і торгової війни. 

Аналогічна ситуація спостерігається в хімічнії галузі (рис. 2). 
Необхідно підкреслити, що Україна є конкурентом Росії і на сільськогосподарському 

ринку. З цього ж приводу не виключається руйнування транспортної, водної та енергетичної 
інфраструктури регіону.  

Німецький політолог  А. Умланд [8] вважає, що політичне значення зростаючої 
активності німецьких підприємств і громадських діячів у геоекономічних відносинах Східної 
Європи, особливо у проектах з будівництва та експлуатації нових трубопроводів для 
транспортування російського і центральноазіатського газу усвідомлюється недостатньо, бо 
будівництво цих трубопроводів має і геополітичне значення, так як може бути використано в 
конфліктах навколо майбутньої політичної орієнтації та державної цілісності деяких 
колишніх радянських республік, в першу чергу, України та Білорусі.  

Сьогодні за допомогою гібридної війни вирішуються не тільки геополітичні завдання, 
а й геоекономічні, усуваючи сильного конкурента та знищуючи його промисловий потенціал.  

Економічне зростання Китаю та Індії, в поєднанні з розвиненою економікою Японії і 
США, можуть сприяти більш напруженою геополітичній обстановці, у разі виникнення в 
Китаї істотної економічної нестабільності і застосування ним більш ризикованої стратегії 
безпеки. 

В останні роки світова економіка схильна до ризику дефляції - по-перше, через 
зниження попиту в Європі, Японії і інших розвинутих економіках та економіках, які 
розвиваються, і, по-друге, через дефляцію в Китаї, обумовленою надлишком виробничих 
потужностей. Триваюче падіння ієни по відношенню до інших основних валют (особливо по 
відношенню до долара США і євро) підвищує ціни на імпортні товари і послуги і посилює 
інфляцію. Виведення зарубіжних засобів з японського ринку в очікуванні нових монетарних 
стимулів підвищує ризик інфляції в Японії і у 2015 році вона може перевищити 5%. 

Дефляція в Китаї носить структурний характер і являє собою явну загрозу. До того ж, 
стійкий спад темпів економічного зростання в країні супроводжується появою надлишкових 
виробничих потужностей, стрімким зростанням корпоративного боргу в нефінансовому 
секторі, і масштабним падінням інфляції. У період між 2011 роком і листопадом 2014 року, 
ціни виробників в Китаї впали на 10%. Співвідношення обсягу виробництва до вільних 
потужностей в багатьох секторах - зокрема, в сталеливарній, скляній промисловості, в 
сегменті з виробництва будівних матеріалів, хімії, добрив, алюмінію, кораблебудування, 
сонячних панелей і вітряних турбін - стрімко падає і посилюється за рахунок 
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незбалансованої фінансової системи, закритих капітальних рахунків і фінансових привілей 
для підприємств з державною часткою власності. 

Центральні банки світу обгрунтовано негативно ставляться до дефляції, вбачаючи в 
ній одну з найбільш деструктивних сил для економіки: борги стають більш дорогими в 
реальному вираженні, наслідком чого є зниження споживчого попиту та інвестицій. 

Народний банк Китаю нарощує ліквідність, знижуючи облікову ставку (вперше за три 
роки), однак, монетарна допомога не скасовує необхідність реструктуризації боргу і 
капітальних рахунків. Наслідки дефляції в Китаї мають вплив і на світові економічні 
процеси: експортерів сировини; азіатські країни, які знаходяться в  логістичному ланцюжку з 
Китаєм, а також розвинені країни, орієнтовані на експорт до Китаю.  

На думку експертів McKinsey & Company, додатковий дефляційний тиск може 
позначитися на світовій економіці в 2015 році через девальвацію юаня (дефляційні тенденції 
в економіці, ослаблення монетарної політики). Девальвація японської ієни на 50%, очевидно, 
теж далеко не випадкова, вона теж потягне за собою цілком певні наслідки. 

Структурна дефляція Китаю на тлі таких факторів, як надлишковий борг і швидке 
старіння населення, буде коригувати монетарну політику в розвинених економіках 
(європейські країни, включаючи Італію і Францію, вже відчувають дефляцію в легкій формі) 
[3]. 

Керівник азіатської практики американської консалтингової фірми McKinsey & 
Company Гордон Орр вважає, що в 2015 році в Китаї, враховуючи низьке економічне 
зростання (у цілому і на рівні галузей), вплив цін виробників, дефляції, підвищення 
продуктивності та ефективності буде мати ключове значення для підтримки рентабельності 
багатьох компаній. Збільшиться вплив технологій на зменшення зайнятості населення у 
сфері послуг і виробництва, що істотно підвищить увагу уряду Китаю до питань зайнятості. 
Зниження рівня забруднень і викидів вуглекислого газу, збільшення інвестицій у вітчизняні 
сонячні і вітрові електростанції, будівництво всередині країни і за кордоном 
високошвидкісних залізниць призведе до підвищення глобальних позицій Китаю [4]. 

Події в Україні вплинули на погляди еліт Казахстану і в середині грудня 2014 року 
стратегічний вибір Казахстану зроблено на користь Китаю, а не Росії, так як геоекономічні 
відносини в Казахстані завжди переважали над геополітичними. Такий вибір передбачає 
пожвавлення торговельних відносин з Китаєм, перерозподіл транзитних потоків (ЄС, Росія, 
Іран, Україна, Туреччина, Грузія та ОАЕ), транспортного співробітництва з країнами 
Центральної та Південної Європи і оцінюється в 14 млрд доларів США (співпраця в ядерній 
галузі, спільне просування нового Шовкового шляху економічного поясу, обслуговування 
енергетичних поставок з Казахстану в Китай і транзит електроенергії через територію Китаю 
в треті країни), що стало можливим в сучасних геоекономічних і геополітичних умовах [1].  

Виходячи з останніх тенденцій, аналітики «Da Vinci AG»  припускають: 
 поступове зниження ролі EAEU в і ступеня участі Казахстану в цьому. В той же час, 

Казахстан не буде призупиняти співпрацю з Росією, одночасно нарощуючи співпрацю 
з Китаєм; 

 позиція Казахстану може стати сигналом для інших республік Центральної Азії - 
Киргизії і Узбекистану;  

 розширення співпраці між Китаєм і Казахстаном, Іраном і Туреччиною, як очікується, 
в рамках загальних інфраструктурних проектів (нарощування іІнвестицій в портах 
Казахстану акваторії Каспійського моря). 
Також, помітно змінилися акценти в частині ризиків і загроз на Близькому Сході. 

Події на Близькому Сході, включаючи Іран, переконливо продемонстрували реальні 
можливості Туреччини. Туреччина кілька років демонструвала підвищені амбіції у зовнішній 
політиці і до самого останнього часу прагнула затвердити свої позиції на Близькому Сході та 
в інших регіонах, бо відчувала послаблення своїх позицій в оточуючих регіонах і позицій 
великих західних держав та намагалася замінити їх, висуваючи певні політичні та економічні 
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плани. Аналогічним чином Туреччина намагається зайняти місце Росії в регіонах Чорного 
моря, Балкан та Кавказу, Центральної Азії, а також України.  

Слід врахувати, що Туреччина вже володіє значними політичними ресурсами для 
здійснення різноспрямованої незалежної політики. США і Туреччина є союзниками по 
НАТО і велику частину своїх відносин будують в рамках завдань НАТО. Саміт НАТО в 
Уеллсі продемонстрував поглиблення кризи у відносинах з Туреччиною, що може призвести 
до зближення Туреччини і Росії, які опинилися в міжнародній ізоляції. 

Відносини Туреччини з Росією обумовлені геоекономічними відносинами, але обидві 
країни не можуть забезпечити доступ до ринків не політизуючи іх і це, безсумнівно, призводить до 
посилення міжнародної напруженості, а спроби Туреччини та Росії здійснювати регіональну 
експансію обумовлені їх розумінням необхідності забезпечення безпеки та економічного розвитку 
[5].  

У трансатлантичних відносинах геополітична напруженість практично відсутня, але 
зміна пріоритетів розвитку геоекономічних відносин посилює напругу між США і Європою 
(особливо критичні німецько-китайські взаємини). 

Реальну проблему у Європі представляє зростаюча конкуренція між європейськими 
країнами. В таких країнах, як Іспанія, Італія, Греція, відбуваються структурні економічні 
зміни (зниження зарплат, перегляд розміру пенсій), завдяки чому інші країни втрачають 
конкурентоспроможність. При цьому, розвинені економіки намагаються вирішити проблему 
боргів. Додаткову складність створює те, що не показують очікуваного зростання ринки, що 
розвиваються. В цілому довгострокові тренди - демографічні, боргові - не дозволяють 
розраховувати на повернення до швидкого і стійкого економічного зростання, для якого 
потрібно прискорення зростання економік, що розвиваються. 

Є багато причин стверджувати, що геополітичні ризики в умовах низького рівня 
процентної ставки, стабільного економічного зростання США і Китаю і відновлення, після 
рецесії, Єврозони, не будуть впливати на геоекономічні відносини так, як макроекономічні 
ризики світової фінансової кризи. Однак, відсутність тиску з боку ринків, так як ринки не в 
змозі об'єктивно оцінити геополітичні ризики, означає, що геополітичні кризи можуть 
оставатися за межами геоекономічних відносин. 
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Problems of research methodology transformation of economic systems in the light of 
economic theories and scientific schools was and remains one of the most pressing economic 
theory. In the national economy were certain difficulties selection criterion growth and socio-
economic system of priorities. In this context, theory, composition and economic model of society 
at the center of scientific debate, and their study revealed conflicting views and conflicting 
approaches. 

Availability discussion estimates, forecasts and methods of growth of the national economy 
requires excursion into the domain of world economic thought, rethink certain theoretical principles 
and model of economic development. 

The development of the world economy at the beginning of the XXI century was marked by 
fundamental socio-economic transformation, the existing crisis and turmoil detect inconsistency, 
incompleteness and inadequacy of basic economic concepts and models. Unpredictability and depth 
of global change began calling economics, real politics and business practices. In this regard, there 
is a need to understand the economic changes that are observed in all aspects of life global 
civilization. In order to understand the essence of transformation processes taking place in today's 
society, it is necessary to focus on the study of the essential features of the global economy, not just 
for the global economy in general. As a result of the globalization process economy is in transition 
to an integrated system that changes its quality content and trends. This situation suggests that 
economic science, which should explain reality to offer some form of events and making the most 
rational variants of subordinate series of problems in study and prediction of long-term trajectory of 
economic development. This is primarily due to the lack of a complete theory of economic 
development, which should be understood by adequate theoretical generalizations used to develop 
new paradigms of economic system of society and make good decisions. 

In many ways, the state of the economic system depends on the ability to rethink the model 
of modern development based on global integration in the world community. Modern economic 
reality shows that perspective, the pace and the overall vector of socio-economic development is 
determined, to some extent, globalization processes and the ability of national economies to 
confront global challenges. There is a need to assess the impact of the global crisis of the XXI 
century. and study ways to modernize economic systems based on the evolution of economic 
transformation, system recessions and globalized environment. 

Survey questions economies are constantly under review by both foreign and local 
researchers, is the subject of much scientific debate. Current research problems based on empirical 
reality generalize individual processes and categorial hierarchy that reflects the original concept of 
the system and at the same time creates a possible theoretical framework of the research in this 
category. They have seen the development of economic systems using a systematic approach, 
synergy, as systematic process changes, resulting in a new state of the economic system. General 
theoretical and methodological aspects outlined problems highlighted in the works of Volchek, W. 
Majewski, R. Nelson, R. Nureyeva, V. Tarasevich and other scientists. Methodological aspects of 
economic thought are the subject of analysis of historians and economists as PM Leonenko, LY 
Korniichuk, VM Feschenko, TV Gaidai, NA Suprun VV Nebrat, Y. Uschapovskyy, VM 
Tarasevych. 

A significant contribution to the development of civilization analysis methodology made VS 
Stepin, Y. Yakovets, Y. Pakhomov. 
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The problem of functioning of the economic system on the principles of social civilization 
paradigm explore such prominent scientists as Y. Osipov, SV Stepanenko, EA Erokhina. 

Note a great contribution to the history of the development of the economy of scholars such 
as SM Bulgakov (Metaphysical Principles of Philosophy economy), MH Bunge (scientific and 
economic rationale for socio-economic transformation of business), M. Tugan-Baranovsky 
(question cyclical development of the capitalist economy) and others. 

The nature and dynamics of the structural changes that accompany the process, as well as 
technical and technological parameters that determine these changes were the focus of prominent 
foreign academics as S. Glazyev, G. Still, Kaletskyy M., M. Kondratyev, S. Smith, Schumpeter, J. 
Yakovets and others. 

The impact of public spending and resource constraints on the development of the economic 
system is the subject of scientific analysis in the works of E. Denison, John. Keynes, John. Mead, 
V. Oykena, P. Sraffa, R. Solow, J.. Tobin, R. Harrod and E. Hansen. 

Features institutionalization of social and economic development of the works discussed in 
the social and institutional representatives towards economic thought Daniel Bell, Veblen, John. 
Galbraith, G. Myrdal, Rostow, A. Toffler, John. Hodgson and other authors. 

Institutional analysis is performed in the works of Bodrov, V. Heytsya, Gritsenko, V. 
Dementieva, V. Novitsky, D. North, A. nose, R. Nureyeva, Petrunya Yu, W. Reshetylo, A. 
Chukhno and other . 

In recent decades, the domestic economic science actively conducted research components 
of technological development, innovative mechanisms for system updates in the works of 
Bazilevich, Yu wanted Eschenko P., A. quotes, V. Seminozhenko, L. Fedulova. 

The methodological basis for the study of theories of globalization, sustainable development 
of economic systems were scientific papers O. Belarus, M. Blaug, A. Halchynskiy, Dmytrychenko 
L., M. Yermoshenko, G. Zadorozhna, D. Lukyanenko, Y. Pakhomov. 

However, despite the obvious achievements in the study of economics outlined scientific 
problems on structured development of the national economy and a lot of questions at this time 
remain even in the theoretical and methodological aspects. Therefore, there is need for conceptual 
understanding and systematic study of the evolution of the economic system and the formation of a 
new doctrine of economic development in the specific historical conditions of modern 
transformation of the national economy through the prism of economic theories and scientific 
schools. 

The economy is much broader than the economy. It represents all of humanity as a whole 
system, the activity of which includes both production and services, and spiritual production, 
suggesting that in the broadest sense, manifested in the formation of human beings. There is a need 
for a broader and deeper understanding of the economy and the main trends of development. 
In the past few decades made numerous attempts to understand the economic transformation on a 
global scale, leading to new theories and concepts [2, p. 3-5]. One of the most common in the world 
today is the theory of post-industrial society, methodological foundations of which were laid in the 
50 - 90 years of the twentieth century [3, p. 112]. 

Post-industrial society does not have the integrity and monolithic single logical framework 
as a Marxist direction. It is rather a collective term that emerged from the analysis of various 
aspects of modern society. As a result, we are seeing a huge variety of explanations essence of 
modern transformations and new state of civilization. Some researchers under the direction of trying 
to identify the main characteristics of the new society, formed through the opposition of his entire 
previous development, a new phase called post-industrial, postekonomichnym, postrynkovym or 
post capitalist [4, p. 8; 5, p. 87; 6, pp. 24; 7, pp. 174; 12, pp. 34]. 

Other scientists are trying to introduce a new society through one of its most important 
principles, which they consider central. Based on this view, you can submit a new state of 
civilization as the information society, knowledge society, and so on.  
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At the same time, all these studies scholars reflect different aspects of the post-industrial 
theory. Moreover, this theory is an interdisciplinary, it can not be attributed to any one area of social 
science thought. However, it directly relates to global transformations of the modern economy. 

The origin postekonomichnoho elements of society, on the one hand, is a way to solve many 
global controversy concerning the role of excessively large economic systems, on the other hand, 
requires a change in the fundamentals of economic methodology. 

In the transition to postekonomichnoho society, there are global, economic changes, as 
technological change, overcoming the domination of private property, the gradual loss of its 
functions cost relations, reversing the exploitation of man by man in its classic version and global 
spiritual transformation or sociopsychological [17, p. 342]. 

Since the mid XX century technological change that is the object of attention postindustrial 
theory, despite all the negative factors have provided unprecedented growth in living standards and 
productivity, dramatically changed the production process and opened the possibility of unimpeded 
communication and dialogue personalities. Technological changes have created new material 
conditions of society. 

The gradual loss of its functions cost relations - this process is reflected in the fact that in 
modern society the traditional factors of production lost their leading role and began to play a major 
role information and knowledge. These resources have unconventional character play and can be 
effectively used not all participants of the production process. In turn, the exchange ratio and cash 
evaluation of information resources and products produced on the basis of their often do not obey 
the laws of equivalence. In addition, they can not be uniquely expressed in terms of labor costs or 
for other traditional resources, and its usefulness in a neoclassical version. 

On the other hand, the facts - it's only the beginning postekonomichnyh transformations 
inherent to the transition. This is largely explained by the fact that although the use of knowledge 
and information undermine market principles, they still are, and to a lesser extent, under the 
influence of the market. This explains the emergence of such phenomena as the knowledge 
economy, human and social capital and others. Creativity and its result - a nadrynkovi, 
nadekonomichni, economic merits, but they also bring significant financial rewards. So, in a society 
based on mass creative grounds, ie essentially postekonomichnomu not dominate the cost and 
market relations. 

Overcoming the dominance of private property - this statement is not synonymous with the 
abolition of private property and its replacement by the state. Speaking of ownership of material 
goods, in this case, private property and individual ownership of things, of course, remain and there 
will be those reasonable amounts required by life itself. A ratio of private and public property will 
depend on each case. More important is not the inversion from private to public ownership and 
back, and a qualitative change in the nature of the property, adequate new civilization. These 
changes, again related to the space of co-creation. In this case, the change to private and public 
property comes individualized total property. For this type of property has access anyone. At the 
same time ownership restrictions have no economic, political or social in nature, and are in desires, 
abilities and values of the individual, that is dependent on the degree of awareness. As noted, this 
type of property and the more richer, the more users and participants. These facts fundamentally 
contrary to the basic properties of private property. 

Changing trends in the exploitation of man by man in its classic version is reflected in the 
fact that the current economic and technological development, on the one hand, created a fairly high 
standard of living (at least in developed countries), increased the amount of free time. On the other 
hand, made it possible for individuals to become less dependent on the means of production in the 
hands of the owners, especially in advanced industries. However, property and means of production 
can be effectively applied in the modern world only if they are a means of expression of creative 
energy, talent and inner essence of who uses them. This fact is confirmed by the fact that the cost of 
many modern corporations share staff, their skills and talents, many times more than the cost of 
tangible assets. 
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In addition, in today's society more and more emerging postmaterialistichna or 
postekonomichna value system (where income and material compensation are not the primary 
objectives), and quite another motivation system in the production process, from both an employee 
and by the owner. 

All this leads to the fact that the operation is a much smaller scale. First, the basic material 
needs of highly skilled workers are satisfied. Second, the process of opening creative talents and 
abilities, as an integral part of success in modern economic activities can not be forced and needs, 
as opposed to routine work, more freedom and self-expression. Third, even if the owner and assigns 
of the manufactured product, it is not critical to the living standards of workers and the 
manufacturing process. Do not forget that postekonomichna value system is formed and the owners 
of the means of production, which also alters the business processes and patterns. Of course, these 
trends are at an early stage and there at the top, high-tech industries, because they are not yet 
common, widespread. But over time, their outlet will increase. 

Another key trend in the transition to a global society postekonomichnoho or 
sociopsychological spiritual transformation. Further evolutionary movement of humanity through 
internal development with the need to provides a new picture of reality and the world. This process 
is the basis for a new motivation and go to activities based on creativity. Therefore, it is spiritual 
transformation are essential elements postekonomichnoho society. 

Thus, the transition to postekonomichnoho society is one of the faces of today's global 
transformation, which directly affects the methodology of the study of specific paradigm of modern 
theoretical studies of the economic system in the context of globalization. 

The analysis methodology known theories leads to the conclusion that there odnin of the 
above directions, prevailing economic science can not provide integral, essential view of modern 
economic transformation. These theories and concepts, on the one hand, form a fragmented vision 
of contemporary processes, on the other - focus on those factors that are not the most important. 
They do not reveal many important characteristics of modern changes. 

Appeal to the concept of economic isolation system due to the need in the community as a 
holistic education economic sphere. Therefore, one should start with justification objectivity 
relatively independent (separate) functioning economy, functions and objectives facing them. We 
must answer the question - when, where historical stage of social development was the relative 
separation of the economic system, why and how, functioning independently, it is associated with 
other (political, social, spiritual and cultural) areas of society? To clarify the nature and 
manifestations of the relative autonomy of the economic sphere should reveal the purpose of 
business people, the functions performed by the society in the economic system, and so on. 

It is important to realize that a relatively secluded functioning of the economic system of 
society requires systematic analysis based on a holistic education. Purpose (Mission) economic 
system in society - creating wealth and services for public needs requires an examination of the 
production process and its components, installation factors influencing the outcome of social 
production, the determination of where it appears. Therefore it is necessary to show the role of 
engineering and technology in the production of goods, facilities and functions change people in it, 
the effect of environmental factors and so on. Separate analysis needs influence social division of 
labor in production development. You should also understand the difference between his two forms: 
the division of labor in society and in a separate operation (economic organization). It is necessary 
to establish a link between the revolutionary changes in technology and production technologies, on 
the one hand, and an abrupt increase in the volume and quality of created wealth - on the other. 

Among the methods of historical and economics are particularly important organizational 
approach and process analysis of the economic system. their significance is the fact that the 
economic system is in continuous motion, dynamic state [7, p. 173]. Central to the consideration of 
this question belongs disclosing reasons and merits of changes taking place in the scientific study of 
the economic system of society. The starting point here is to ascertain the revolutionary changes in 
the methodology of modern science, the transition from classical principles of scientific analysis of 
nature and society, founded Descartes, Newton, Marx et al., With the principles of systematic and 
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synergetic research. Changes in understanding social processes manifested in the transition from 
civilization to formational paradigm, so special attention should be given comprehensive 
characterization of the nature of the latter [11, p. 136; 14, pp. 19; 18, pp. 124]. 

In order to update the research methodology of economic transformation is the use of 
essential methodological approaches Postnonclassical science [1, p. 18], which allows us to 
consider the global economy as a self-correcting, outdoor entire complex. Interdisciplinary studies 
support the position that without the cooperation of traditional economic methodology and 
methodology of other sciences and techniques of knowledge is not possible transformations holistic 
view of the global economy. When analyzing methodology approaches, the more important is the 
methodology and approach Marxist theories of post-industrial society. However, these theories are 
not able to analyze povnomirni modern transformation of the world economy because Marxism is 
not enough to correlate the thesis of the priority of material economic component, and the theories 
of post-industrial society in terms of the provisions of technological determinism. The most 
appropriate methodology is a civilized approach that needs clarification is out of respect and 
understanding of the structure of civilization spiritual component in gaining the integrity of 
economic systems in modern development. 

Of course, in real life, socio-economic and technological areas exist in inseparable unity, 
which involves matching technology level of socio-economic development and vice versa. It is 
necessary to emphasize that the analysis of socio-economic and technological civilization and 
global key periods of their evolution, theory of civilization should use the achievements of Marxist 
and post-industrial theories and methodologies described above. In this sense, their presentation is 
one of the perspectives of global transformations. 

However, it should be divided civilization approach on two levels: the global civilization 
and regionally-civilizational approach to the study of contemporary global transformations. If we 
consider the transformation in terms of civilizational approach, the global economy is moving from 
the industrial, capitalist stage to post-industrial, postkapitalistychnoyi stage (the first stage of 
postekonomichnoho society). For advanced countries, this transition has become a reality. 
Meanwhile, in terms of regional and civilizational approach most people and the world are in the 
industrial, capitalist stage or move it. For many of them to significantly improve the standard of 
living should be taken further industrialization or industrial development of its economy. 

In general, summing summary, we can say that the post-industrial theory is very extensive 
and varied, although it has some methodological foundation. But as it seems, despite all of the 
above advantages, it can not completely adequate and objectively analyze global transformation and 
the essence of the new stage of social development. 
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The paper analyses and assesses the efficiency of promotion of electricity generation from renewable energy 
sources (RES) in Latvia by looking at the economic incentives available for entrepreneurs. The main support measure is 
the obligatory purchase mechanism (OPM) and the feed-in tariffs for electricity that is generated from RES (RES-E). 
The methodology for assessing the efficiency of the economic incentives for RES-E producers is set out. The paper 
concludes that there is a room to improve the efficiency of economic incentives for RES-E generation in Latvia.  

Key words: Renewable energy sources, electricity, cost of electricity generation, support mechanism, efficiency 
 

Introduction 
There is not much scientific work done in the field of economic analysis that would focus 

exclusively on efficiency assessment of the support incentives for RES-E generation in Latvia. In 
fact, there has been now thorough assessment carried out on the efficiency of introduction and 
expansion of RES-E generation in Latvia. This article represents added value in the respective field 
by presenting some analysis and findings of a detailed scientific work carried out by the authors.  

The term efficiency refers evaluation of how adequate the input is compared to the output 
achieved.  

The two most relevant and recent pieces of the scientific research in Latvia have been done 
in 2009 and 2010, although they do not directly address the topic of this paper. The research paper 
“Use of renewable energy sources to ensure sustainable development of Latvia” provides a general 
analysis of the benefits RES can bring to the economy (Gaidis et al., 2010). The research carried out 
by a group of researchers from Riga Technical University in 2009 “Possibilities for enhanced uses 
of RES”, analyzes scenarios for possible use RES in energy production (Riga Technical University, 
2009).  

For each investment decision the crucial issue is the pay-back time of the investment. In 
order to promote use of RES for electricity generation and to ensure acceptable level of return on 
investment for potential investors, governments often set a regulatory framework where RES-E 
generation is supported. The design of this support can and does vary significantly. There are many 
instruments (i.e. feed-in tariffs, investment support, tax discounts, etc.) that can be introduced to 
foster RES-E generation business. However, it is important to ensure that the designed support 
framework is effective and efficient. This can be very challenging, since, on one hand, it should 
guarantee stability and predictability for investments, and, on the other, balance economic 
motivation for the potential investor with the overall cost to the society.  

In Latvia as in many other countries RES-E generation is not competing in a market place. 
Instead, prices for RES-E are set by the regulatory framework. The major support mechanisms for 
enhancing RES-E generation business are the obligatory purchase mechanism (OPM) of RES-E 
produced and a favourable electricity price (feed-in tariff) which is allocated to the RES-E 
producers in Latvia. In addition, the government has set RES-E targets to promote RES-E 
generation. Latvenergo AS, the largest electricity utility in Latvia, has a legal obligation to buy all 
RES-E produced in Latvia. The tariffs for electricity from different RES sources are set by several 
legislative acts. Since these measures are complementing each other, in the paper the term support 
mechanism is used and it covers both.  

The aim of this article is to assess efficiency of the support mechanism for RES-E producers 
in Latvia.  

In order to achieve the aim, there are the following tasks:  
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 to establish the methodology for assessing efficiency of the support mechanism for 
the RES-E generators in Latvia,  

 to evaluate the development of the RES-E generation in the total electricity supply 
structure in Latvia; 

 to establish a cost reference for different types of the RES-E generation; 
 to calculate the prices that generators producing RES-E from various sources of RES 

are entitled to within the framework of the support mechanism in Latvia; 
 to assess the overall cost paid to the RES-E generators in Latvia;  
 to provide an international comparison for the cost of support mechanisms in 

different EU member states.  
The main sources used to elaborate this paper include research reports from the 

international organizations such as International Energy Agency, the European Commission, the 
European Statistics Office EUROSTAT, as well as from the Latvian authorities such as Ministry of 
Economy, Commission of regulation of the public services, Central Statistical Bureau of Latvia. 
Unpublished data from Latvenergo AS as well as the legislative acts that set out methodology for 
calculation of feed-in tariffs for selling RES-E produced in Latvia are also used.  

The authors have used qualitative and quantitative methods to better explain some aspects 
of the article, such as analysis and synthesis; logical and abstractive construction; data grouping and 
comparing; correlation – regression analysis; etc.  

The paper has the following structure:  
In the beginning of the paper the methodology to assess efficiency of the support 

mechanism for RES-E producers in Latvia is set out. Then, the RES support mechanism in Latvia 
is addressed. This is followed by presentation of the change in the electricity supply structure in 
Latvia with particular focus on the development of RES-E generation. The calculation of the 
feed-in tariffs for different sources of RES-E shown in an international perspective follows next. 
Then the cost reference for RES-E generation is set. The costs are compared with the feed-in 
tariffs. The paper concludes that the RES-E generators in Latvia are well remunerated; however, 
there is a need for further research in order to pursue with further assessments of the efficiency of 
the support mechanism in Latvia.  

 

1. Methodology  
Several indicators can be used to assess efficiency of a support mechanism. In this paper the 

authors provide the comparison of the RES-E tariffs in Latvia and the cost of RES-E generation 
from an international perspective.  The cost of generating electricity and the expected price for 
selling the RES-E are the major factors that potential investors in RES-E projects consider.  

From the economic efficiency point of view, the optimum situation is reached when the 
tariff or price paid for a unit of RES-E is the closest to the cost level of production costs of a RES-E 
unit. If the tariff is set too low, there will be no investment projects in RES-E generation. In 
contrary, if the tariff is set too high, a situation for windfall profits is created bringing the overall 
efficiency of the support mechanism down. Setting the right tariff for RES-E is a challenge. It 
depends very much on the technological and market maturity of a RES-E technology (International 
Energy Agency, 2008).  

The most recent publication of the International Energy Agency (2010) on levelized costs of 
electricity generation is used as a reference for the cost estimates for RES-E generation. An 
example of the comparison of the RES-E generation cost and the tariffs is provided.  Here the tariffs 
are calculated using freely chosen installed capacity ranges for the RES-E power plants.  

 

2. The support mechanism for RES-E generators in Latvia 
The OPM of the RES-E for special tariffs, the major principle of the current support 

mechanism for enhancing RES-E generation in Latvia is in place since 1995. However, since then it 
has evolved significantly. The state owned public limited company Latvenergo AS is responsible 
for purchasing all produced RES-E electricity in Latvia. The tariff to be paid for a unit of RES-E is 
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calculated from the formulas set by the legislation. The tariffs are different for output of each RES-
E technology. Therefore, also the generators` revenues from RES-E selling vary.  

Until 2002 there were no set limitations as for the amount of RES-E to be purchased in the 
framework of the OPM. The price for RES-E was set on the basis of the average electricity tariff 
(AET) in Latvia. For small hydro installations it meant double AET, for wind – 1,5 times AET. 
After 2002 Latvenergo AS has been obliged to buy only the amount of RES-E that was produced 
from the new RES-E generation capacities (not exceeding the annual quota set by the government 
each year). For example, in 2005 the only quota available was for biomass (20 MW) and biogas (3 
MW) power plants. In fact, the largest capacity quota in general was set for biomass and biogas 
power plants. However, only hydro sector and wind experienced real growth in terms of numbers of 
companies generating electricity and capacities installed. Despite the important quota for biomass 
and biogas no plants were built in this time; these plants first entered into the operation only after 
2006. The quota principle was in place until 2005. It was then replaced by the RES-E 
generation/consumption quota (targets). Since 2007 a target for RES-E as a share in the total 
electricity consumption has been set for each year. The RES-E targets have been set with an 
increasing tendency: 44,62% in 2007 and 54,57% in 2010 and the years after.  

 

3. Development of RES-E generation in Latvia  
RES-E generation capacity. There has been significant investment made into RES-E 

generation. In 2010 there were in total 1622 MW of RES-E capacity installed. The 3 large 
hydropower plants account for 95% of this amount. 5% or 72 MW are distributed among the small 
independent RES-E generators as follows: 26 MW of small hydro, 30 MW of wind, 5 MW of 
biomass and 11 MW of biogas (Central Statistical Bureau of Latvia, 2011).  

The total electricity supply in terms of output in 2009 has increased by slightly more than 
one fifth compared to that of 2000 and reached 7220 GWh. There has been significant growth in 
electricity generation from the decentralized RES and CHP power plants (this growth has taken 
place thanks to the support mechanism). Electricity supply from the CHP installations has risen 
from 150 GWh in 2000 to 580 GWh in 2009 while the decentralized RES-E installations generated 
120 GWh in 2009 (forth fold compared to 2000) (Ministry of Economy, 2011).  

Figure 1 compares the electricity supply structures in Latvia in 2000 and 2009. Thanks to 
the increased RES-E generation, electricity imports have decreased. In the electricity output from 
the decentralized power plants small hydro and wind generation accounted for 50% and 40%, 
respectively.   
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Fig. 1. Electricity supply structure in Latvia in 2000 and 2012, % 

Source: authors` construction based on the working document on energy statistics from the Ministry of 
Economy of Latvia 
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Figure 2 shows the structure of the domestic electricity generation in Latvia in 2009 by 
source of fuel. Almost 65% of the total electricity generation came from RES, mainly large hydro. 
Contributions from other RES, i.e. small hydro, wind, biogas and biomass are significantly smaller.  
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Biogas;    
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Fig. 2. Structure of the domestic electricity generation in Latvia in 2012, GWh and %  

Source: authors` construction based on the working document on energy statistics from the Ministry of 
Economy of Latvia  

 

Domestic RES-E generation. As shown in the previous figure the domestic RES-E 
generation in Latvia is dominated by hydropower business (97% in the total RES-E generation 
activity). 3% are almost equally shared by wind and biogas generation (biomass is the least used 
RES source with only 0,1% share) (Fig. 3). 
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Fig. 3. Structure of the domestic RES-E generation in Latvia by source in 2012   
Source: authors` construction based on the working document on energy statistics from the Ministry of 

Economy of Latvia  
 

Figure 4 shows the structure of the RES-E generation business in Latvia in 2010. In there 
were 182 companies that operated within the framework of the support mechanism and received the 
feed-in tariff for the produced RES-E output. 77% or 139 companies were producing electricity 
from small hydro; 14% or 26 companies operated in wind business. 6% of the total number of 
companies generated RES-E from biogas. Only 3% or 6 companies were power stations, burning 
biomass.  
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Fig. 4. RES-E generation business in 2012 in Latvia by RES source  

Source: authors` construction based on unpublished information from Latvenergo AS 
 

Since 1997 there has been a gradual increase in number of companies producing RES-E 
under the support mechanism. The total number of such producers has increased from 15 in 1997 to 
182 in 2010. Figure 5 illustrates statistical significance in growth of numbers of the RES-E 
generators benefiting from the support mechanism in Latvia from 1997 until 2010. Statistically 
important increases can be observed for RES-E generators in total and also for the RES-E 
generators grouped by source of RES. The corresponding coefficients of determination are 
displayed in the figure.  
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Fig. 5. Trends in rise in number of RES-E producers benefiting from the support mechanism 

in Latvia, 1997 -2010 
Source: authors` construction based on unpublished information from Latvenergo AS 
 

4. Assessment of the efficiency of the support mechanism in Latvia  
RES-E tariffs under the support mechanism. There has been frequent change in the 

respective legislation that sets out formulas for calculation of the tariffs for RES-E. The relative 
legislation includes the following Ministerial Decrees: Ministerial Decree Nr. 503 (adopted in 
July 2007); Ministerial Decree Nr. 198 (adopted in February 2009); Ministerial Decree Nr. 486 
(adopted in May 2009); and Ministerial Decree Nr. 262 (adopted in March 2010). Therefore, 
RES-E generators receive different tariffs. 
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Figure 6 compares RES-E tariffs according to each piece of legislation in force from 2007 
until 2011. The current Ministerial Decree Nr. 262 contains the same formula for calculation of the 
tariffs as set out in the Ministerial Decree Nr. 486 (amendments to the Ministerial Decree Nr. 198). 
Tariffs are thus the same. In Figure only reference to the Ministerial Decree Nr. 486 is made.  

The most generous support level has been under the Ministerial Decree Nr. 198. The authors 
have deliberately chosen the capacity interval of 0,6 – 0,8 MW for small hydro, biomass and biogas 
installations and 0,25 MW and 1 MW for wind power plants (in general, there is installed capacity 
differentiation in the methodologies for setting tariffs for RES-e purchase within OPM; also, a 
different tariff setting formula for RES-E purchase from wind installations with installed electric 
capacity smaller than 0,25 MW and for wind installations with installed capacity over 0,25 MW). In 
the same Figure “name of renewable energy source 10” means the tariff paid to a RES-E generator 
for the first 10 years of operation of a RES-E power station; “name of renewable energy source 
10+10” means the tariff paid to the RES-E producer 10 years after the first 10 years of operation of 
a RES-E installation. The maximum duration of support is 20 years. The tariff level is set in the 
Latvian national currency lats (LVL).The National Bank of Latvia has set the official exchange rate 
between euros and lats and it is 0,702804 lats for 1 euro.  
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Fig. 6. Tariffs for RES-E by source, LVL 

Source: authors` construction based on the Ministerial Decrees Nr. 503, Nr. 198, Nr. 486 
 

As shown in this particular example, the Ministerial Decree Nr. 198 significantly increased 
RES-E tariff for wind, small hydro and biogas (with capacity 0,6-0,8 MW). On average this 
increase has been by 55%. Ministerial Decree Nr 486 (Amendments to the Ministerial Decree Nr. 
198) lowered the tariff levels by almost 19%. Compared to average tariff levels for RES-E as set by 
the Ministerial Decree Nr. 503, amendments to the Ministerial Decree Nr. 198 nevertheless 
increased the tariff levels on average by 9,3%. Similar patterns can be observed for the RES-E 
generating technologies in a different range of installed capacity.  

Since the introduction of the support mechanism there has been a significant rise in the cost. 
In 1997 the cost was around 0,4 million lats (0,57 million EUR), in 2010 the cost had increased ten 
times compared to the cost of 2001 when it was around 2 million lats (2,8 million EUR). Figure 7 
places Latvia in the international perspective regarding the average tariffs paid for RES-E 
(EUR/MWh), on one hand, and the price paid for RES-E by each unit of electricity consumed 
(EUR/MWh). The data reflects the situation in 2009. The average RES-E tariff, close to 170 
EUR/MWh, is the highest in Latvia (bars in the figure), while the price for the RES-E support paid 
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by the electricity consumer for each electricity unit consumed (dots in the figure) is comparatively 
low (3,46 EUR/MWh).  
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Fig. 7. Average support tariff (bars) and the cost for RES-E from each electricity unit 
consumed (dots) in the European countries in 2012, EUR/MWh 

Source: authors` construction based on CEER Report on Renewable Energy Sources, p. 10-11; Energy in 
Latvia in Figures, 2011, p. 19; and unpublished information from Latvenergo AS 

 

Cost of generating RES-E. In general the RES-E technologies represent a clear tendency of 
decreasing the cost of electricity generation over time. For example, since early 1980s the RES-E 
generation cost from wind power plants has decreased by two thirds (International Energy Agency, 
1998). Also the cost of electricity generation from solar PV has decreased steeply since 1980s. 
Although the gradual cost reduction is well known, there is hardly any comprehensive data 
available on the actual cost of RES-E generation. The International Energy Agency publishes 
regular estimates for projected electricity generation costs, including those of RES-E plants. Figure 
9 shows its most recent evaluations regarding the cost of RES-E generation. These costs are forward 
looking and apply for the plants that are foreseen to start operation by 2015. Only minimum values 
have been reported for electricity generation from biomass and biogas plants. These values are used 
as a reference.  
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Fig. 9. Average projected cost of electricity generation by source, EUR/MWh   

Source: authors` construction based on Projected costs of generating electricity, International Energy Agency, 
2010 
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Comparison of the tariffs for RES-E in Latvia and the cost of RES-E generation. 
Comparing the tariffs paid to the RES-E generators under the current legislation Ministerial Decree 
Nr. 262 (the specific example in Fig. 7) with the referenced cost estimates for RES-E generation, 
one can observe the following:  

- RES-E generators operating a wind power plant with installed capacity exceeding 0,25 
MW receive 76 to 127 EUR per MWh produced (from 100 to 167 EUR per MWh in case of a 
power plant with installed capacity of less than 0,25 MW). This is in the range of minimum (86 
EUR/MWh) and maximum (165 EUR/MWh) in the reference generation cost data; 

- small hydro operators receive 136 to 170 EUR per MWh produced. This is above the 
reference average electricity generation cost for hydropower and well above the reference minimum 
(65 EUR per MWh) but below the reference maximum (210 EUR/MWh); 

- RES-E generators from biomass power plants are paid 124 to 164 EUR per MWh. This is 
above the minimum reference value of 109 EUR per MWh;  

- RES-E generators from biogas power plants receive 161 to 201 EUR per MWh. This is two 
and more times than the minimum reference value of 67 EUR per MWh.  

 

5. Conclusions 
Thanks to the support mechanism for RES-E generation there has been gradual increase in 

RES-E generation business in Latvia. Assessing the efficiency of this support mechanism is a 
difficult task. The major problem is the data availability on the cost of RES-E generation. From the 
analysis based on the specific example provided by this paper it can be concluded that the RES-E 
generators in Latvia are well remunerated. However, in order to pursue with a more detailed 
assessment of the efficiency of the support mechanism in Latvia a detailed methodology for 
comparison of the RES-E generation costs against the RES-E tariffs need to be established.  
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The aim of the research is to develop innovation management efficiency valuation methodology for Latvian 
manufacturing companies in order to enhance their efficiency and competitiveness. In the article various authors’ 
approaches to innovation efficiency valuation are generalized, corporate innovation activity describing indicators are 
classified, their deficiencies are revealed and system approach to innovation management system efficiency valuation is 
developed for Latvian manufacturing companies, based on 20 quantitative and qualitative indicators and total 
innovation management system efficiency ratio. 

Keywords: innovations, innovation management, innovation management system efficiency, competitiveness.  
 

Innovations as Company’s Competitiveness Factor  
Innovation is the base of competitiveness of developed countries, especially in today’s 

global market. It provides satisfaction of both individual and society’s interests. Innovation is also 
business stimulus and for the company to be innovative means to be competitive in local market or 
in the world market by producing high added value goods or services.  

In Latvian economy with its especially volatile economic environment due to its openness 
that during the last 5 years suffered from economic crisis, innovation management should be of high 
priority. However, most of Latvian companies do not apply systematic approach to innovations; 
only in seldom cases innovations are introduced. The impact of such innovations on company’s 
growth and, as a consequence, on its competitiveness is minimal.  

In Latvia, innovations face the following major obstacles:  
1) Short-term business planning dominates, and it is oriented on fast achievements and prompt 

satisfaction of owners’ interests, not strategic corporate development visions;  
2) In Latvia only 1/6 of all companies are involved in innovation activity. Moreover, innovation 

source is frequently separated from business and there is a lack of infrastructure for innovation 
development and introduction. In Latvia, there is a low cooperation between businessmen and 
scientists. In Latvia businessmen have very limited information and, consequently, low interest 
on possible cooperation with scientists on innovative products introduction;  

3) In Latvia, state funding of science and research falls far behind the level of developed EU 
countries. There are numerous documents and action plans, however they are implemented only 
in small scale and the situation improves very slowly;  

4) In business environment there is a wrong stereotype of innovation process planning, forecasting 
and management impossibility;  

5) In Latvia there is a lack of fundamental research related to corporate innovation activity 
organizational aspects. Innovation activity researchers, such as S.Boļšakovs, V.Dimza, 
A.Dravniece, Ģ.Karnītis, V.Siliņš, J.Stabulnieks, U.Viesturs etc., mostly paid attention to macro 
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aspect of  innovations, i.e., the impact of innovations on Latvian economy, however, innovation 
process securing, development and valuation on micro level remains practically uncovered.   

Innovation Management Necessity and Valuation Approaches 
For nearly all companies the main challenge in innovation process is not the deficit of new 

ideas but successful and efficient innovation management that enables to get anticipated return on 
invested finance, time, and human resources. To secure getting financial and other kind of benefit 
from innovations, innovative companies implement innovation policy and innovation management. 
Innovation activity indicators or metrics are helpful in analyzing organizations’ abilities to take 
innovative decisions and to measure company’s achievements in innovations.  

Nowadays innovation management system as a corporative discipline is still not widespread 
in Latvia, and most of local companies are not experienced enough to develop and introduce 
innovation activity metrics. In current corporate practice managers most often use a limited set of 
tools and indicators, such as:  

 Year R&D budget;  
 R&D budget in per cent of net sales revenue;  
 Number of patents received by the company for a certain period of time;  
 Number of rational suggestions and innovative ideas of employees given for a certain period 

of time.  
These metrics do not measure company’s innovation potential as well are not crucial in 

developing strategic solutions.  
Nowadays in developed countries the following innovative activity valuation indicators are 

applied in accordance with recommendations of the United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) [4]: 
1) Net present value (NPV); 
2) Internal Rate of Return (IRR) – interest rate at which NPV is equal to zero; 
3) Simple profit margin: 
4) Simple profit margin on stock capital;  
5) Project financial independence coefficient;  
6) Current liquidity ratio. 
As integral indicator that characterizes the efficiency of company’s innovation activity, innovation 
activity effectiveness coefficient can be used:  
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where Rs – total costs related to completed innovations that are accepted (suggested) for 
introduction in serial production;  

Q – factual innovation expenses for i period; 
N – number of years in analyzed period; 
H1 – unfinished production in the beginning of analyzed period in money terms;  
H2 – unfinished production in the end of analyzed period in money terms. 
Some authors suggest innovation activity efficiency indicators or criteria based on 

innovation process classification to internal and external environment, as shown in Figure 1 below.  
Innovation process internal environment includes company’s internal potential – scientific 

personnel and its qualification; production resources; finances etc. In turn innovation process 
external environment consists from closer environment (micro environment) and farther 
environment (macro environment) that directly (in case of micro environment) or indirectly 
(external environment) influences company’s innovation activity conditions and results.  

By implementing this approach, the main task of innovation process efficiency valuation is 
to evaluate the performance of functional departments and structural units in implementation of 
stipulated innovation objectives. For this purpose ratios that enable to evaluate internal economic 
conditions of innovation strategy implementation should be used. 
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Innovation process efficiency 
indicators 

Analysis of innovation process internal 
environment  

 
Figure 1. Innovation Process Efficiency Indicators 

 

One more approach that can be noted in foreign economic literature is the division of 
corporate innovation activity indicators in such groups as cost indicators; time indicators (or 
innovation process dynamics indicators); renewal indicators; structural indicators [6; 24] . The 
mentioned indicators are mostly applicable for large companies and corporations and only partly 
could be used for small and middle companies. In turn, in large companies mostly indicators that 
reflect company’s innovation expense to sales ratio as well as the number of scientific and technical 
structural units.  

Optimal metric system and each indicator values can differ from company’s activity profile, 
however, there also basic indicator groups that can be used for each company. One of such groups 
is developed by American authors Robert S. Kaplan and David P. Norton. R. [5; 416]  

The authors have revealed and systemized the following typical deficiencies or errors that 
are often made when developing corporate innovation management system efficiency valuation 
methodology:  
1. Too many indicators. This mistake can appear due to two separate reasons: willingness to 

complete a lot during a very short time period and unwillingness to exclude several indicators 
that in fact already became “obsolete”, i.e., lost their sense due to some internal or external 
factors or proved to be unpractical. Application of such complicated system of indicators results 
to huge time and labour investments in information collection that in turn is used to calculate the 
values that finally appear to be no longer required, senseless or difficult to interpret.  

2. Considering information as projects. In many companies innovations are treated as projects that 
are managed in accordance with generally accepted project management methods. At the same 
time At the same time, innovation success is evaluated by using classic financial indicators that 
are widely used in project management, such as NPV, IRR and investment payback term, not as 
continuous process of innovative ideas initiation, selection and development.  

3. Innovation indicators are developed and independently used by company’s structural unites, but 
the top management often does not consider them as strategically important. In this case 
innovation initiatives are separate, disconnected and do not cover the entire company’s activity.  

4. Accent on cut of costs. In case in the company profit and loss statement is treated as the most 
significant and decisive document to evaluate company’s performance, then probably attention 
is paid mainly to the cut of costs, not to the research of clients’ needs, using innovation 
methods.  

 Scientific personnel classification 
indicator  

 Marketing forecasts realization indicator  
 Investment consumption indicator  
 Production resource saving indicator  
 Project timeline implementation 

indicator  
 Innovation development efficiency 

indicator  

Analysis of innovation process 
external environment  

 Patent portfolio growth as the result of 
innovation 

 Growth of market share  
 Non-operational income growth  
 Product portfolio growth  
 Company value growth  
 Company stock value growth  
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5. Orientation on past. In any organization at least some of employees have psychological fear of 
punishment for not achieving the objectives. To overcome it, the results of innovation activity 
should be perceived as valuable experience that can be used to improve company performance 
and forecasting.  

Taking into account the lack of system approach to innovation management and valuation of 
its efficiency in Latvian companies and in scientific works of Latvian researches as well as taking 
into account the typical errors and deficiencies of the existing approaches, the authors have 
developed a complex of economic indicators for innovation management system efficiency 
valuation that could be applicable for Latvian companies.  

The system developed by the authors includes 20 innovation management system efficiency 
valuation indicators that are divided in 5 groups (Table 1). All indicators, except two indicators of 
group 4, are quantitative.  

Table 1 
The System of Economic Indicators of Innovation Management System 

Indicator group Indicator Explanation 
1. Availability of intellectual property (K1) Intellectual property portion in non-current assets, % 
2. Portion of R&D expenses in net sales (K2) R&D expenses related to sales revenues, % 

3. Innovation growth coefficient (K3) 
Investments in innovation projects related to total 
investments, %  

4. Portion of innovation activity development 
funds in productive assets (K4) 

Assets involved in innovation activity related to total 
productive assets, %  

1. Cost indicators 

5. Increase in the efficiency of the use of 
resources (K5) 

Saving of resources (raw materials, labour, finance etc.) as 
the result of innovation, %  

1. Time for new product preparation for 
production (K6) 

Time from the appearance of new initiative to innovation 
project start-up, months  

2. Time of new product (technology) development
(K7) 

Time from new product (technology) idea approval to its 
mass production start-up, months  

2. Time 
indicators 
(innovation 
process dynamics 
describing 
indicators)  3. Length of new product production cycle (K8) 

Production time, starting from raw materials and materials 
supply to the completion of ready product, months  

1. Number of developed or introduced products or
processes (K9) 

Number of new / improved products as the result of 
innovation, units  

2. New production introduction coefficient (K10) 
Revenues from introduction of new or improved 
production related to total sales revenues, % 

3. Production portfolio renewal dynamics (K11) 
Production started within the last 5 years related to total 
product portfolio (in money terms), %  

4. Number of introduced new technologies 
(technological achievements) (K12)  

Number of new technologies (technological achievements) 
introduced as the results of new technology, units 

5. Number of innovative ideas suggested by 
employees (K13) 

Number of properly formed and submitted innovative ideas 
by employees for a certain period, units  

3. Renewal 
indicators 

6. Number of implemented innovation ideas 
related to total number of expressed initiatives 
(K14) 

Percentage of implemented innovation ideas of total 
number of initiatives, submitted by employees for a certain 
period, %  

1. Number and composition of R&D structural 
units (K15) 

Qualitative indicator that describes the number and 
composition of company’s structural units, closely related 
to innovation activity and changes within certain period  

2. Number and structure of employees involved 
in innovation activity (K16)  

Qualitative indicator that describes employees, involved in 
innovation process: composition, positions, qualifications, 
education, experience etc.  

4. Structural 
indicators 

3. Portion of employees, involved in innovation 
activity (K17) 

Portion of employees, involved in innovation activity, in 
the total number of employees, % 

1. Growth of sales (K18) 
Changes in sales as the result of new or improved product 
introduction (in money terms), %  

2. Patent portfolio growth (K19) 
Changes in patent portfolio as the result of technological 
innovation implementation (in money terms), %  

5. Growth and 
return indicators 

3. Return on innovations (K20) 
Financial result from innovations, divided by total 
innovation expenses, % 

The grouping of indicators is based on the fact that innovation management efficiency 
depends on the mentioned five aspects. Cost indicators determine with what means the result of 
innovation activity is achieved as well as to what limit the achieved result of innovation activity 
enables to save company’s production resources. In turn, time indicators describe innovation 
process dynamism and the length of cycle “start of research – start of new product manufacture”, 
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the reduction of which has a significant impact on the efficiency of innovation activity. The group 
of renewal indicators is oriented on the determination of efficiency of innovative production as the 
result of innovation activity, as it impacts the result of innovation activity as well as reflects 
innovation management efficiency. Structural indicators – the only group of qualitative indicators – 
contain the most important indicators that describe company’s resources that secure its innovation 
activity. In addition, the authors suggest another one – fifth group of indicators – growth and return 
indicators that include the financial indicators of innovative activity efficiency.  

Table 2 represents the significance coefficients and valuation scale of economic indicators 
of innovation management system efficiency valuation that has been developed, based on the 
opinions of 12 experts on coefficient significance and interpretation, suggested by the authors. 
Three academic staff representatives of Economics and Management department of the University 
of Latvia with doctoral degree and nine middle level managers of Latvian manufacturing companies 
involved in innovation process have been invited as experts.  

Table 2 
The Values and Significance Ratios of Economic Indicators of Innovation Management 

System 
Valuations  

Indicator 1 2 3 4 5 
Signifi-cance 

ratio 
Cost indicators  

Availability of intellectual property  K1 0.0-0.9 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 4.0 3.5 
Portion of R&D expenses in net sales  K2 0.0-2.4 2.5-4.9 5.0-7.4 7.5-9.9 10.0 4.5 
Innovation growth coefficient  K3 0.0-14.9 15.0-29.0 30.0-44.9 45.0-59.9 60.0 5.0 
Portion of innovation activity 
development funds in  
productive assets  

K4 
0.0-14.9 15.0-29.0 30.0-44.9 45.0-59.9 60.0 4.5 

Increase in the efficiency of the use of 
resources  

K5 0.0-4.9 5.0-9.9 10.0-14.9 15.0-19.9 20.0 5.0 

Time indicators (innovation process dynamics describing indicators) 
Time for new product preparation for 
production  

K6 >48 37-48 25-36 13-24 0-12 3.0 

Time of new product (technology) 
development 

K7 >96 73-96 49-72 25-48 0-24 4.0 

Length of new product production 
cycle  

K8 >12 10-12 7-9 4-6 0-3 1.0 

Renewal indicators 
Number of developed or introduced 
products or processes  

K9 0-1 2-3 4-5 6-7 8 2.5 

New production introduction 
coefficient  

K10 0.0-2.4 2.5-4.9 5.0-7.4 7.5-9.9 10.0 4.0 

Production portfolio renewal dynamics  K11 0.0-4.9 5.0-9.9 10.0-14.9 15.0-19.9 20.0 5.0 
Number of introduced new 
technologies (technological 
achievements)  

K12 
0-1 2-3 4-5 6-7 >7 4.5 

Number of innovative ideas suggested 
by employees  

K13 0-5 6-10 11-15 16-20 >20 1.0 

Number of implemented innovation 
ideas related to total number of 
expressed initiatives  

K14 
0-0.9 1.0-1.9 2.0-2.9 3.0-3.9 4.0 3.5 

Structural indicators 
Number and composition of R&D 
structural units  

K15 See Table 3 4.0 

Number and structure of employees 
involved in innovation activity  

K16 See Table 3 4.0 

Portion of employees, involved in 
innovation activity  

K17 0.0-4.9 5.0-9.9 10.0-14.9 15.0-19.9 20.0 3.5 

Growth and return indicators 
Growth of sales  K18 0.0-4.9 5.0-9.9 10.0-14.9 15.0-19.9 20.0 4.5 
Patent portfolio growth  K19 0-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0 4.0 
Return on innovations  K20 0.0-14.9 15.0-29.0 30.0-44.9 45.0-59.9 60.0 4.5 

 

The descriptions of valuations corresponding to grades 1 to 5 of qualitative indicators (K15 
and K16) are reflected separately in Table 3, as they are not qualitative, but descriptive.  
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Table 3 
The Descriptions of Qualitative Valuations of Structural Indicators K15 and K16 

Indicator 
Valuation Number and composition of R&D structural units 

(K15) 
Number and structure of employees involved in innovation 

activity (K16) 

1 

The company does not have a separate R&D 
structural unit, employees of other departments are 
involved in R&D; or there is one R&D structural unit 
which objectives, tasks and functions are not strictly 
regulated; communication with the other structural 
units is low and insufficient  

There are no strict requirements to education and 
qualification to employees, involved in innovation activity; 
project groups are created spontaneously; employees, 
involved in innovation activity, do not have a clear 
understanding of their functions, division of powers and 
responsibilities and subordination hierarchy  

2 

There is a separate R&D structural unit with 
regulated objectives, tasks and functions, however, 
they are not integrated in company strategy. As the 
result, this structural unit performs independently, 
communication with other structural unit is 
insufficient that reduces R&D structural unit 
performance results 

There are qualification requirements and position 
descriptions for employees, involved in innovation 
process; however, they are too general and not detailed; 
employees understand their functions, have understanding 
of division of powers and responsibilities; there is an 
opportunity to express innovation ideas, though they are 
not enough supported and motivated  

3 

There is one or several R&D structural units with 
regulated objectives, tasks and functions that 
generally accord with company strategy; however, 
there are deficiencies of communication with the 
other structural units  

There are qualification requirements and comprehensive 
position descriptions for employees, involved in innovation 
process; there are education opportunities for employees; 
there is an opportunity to express innovation ideas, though 
they are not really supported and motivated 

4 

There are several R&D structural units with regulated 
objectives, tasks and functions that are integrated 
with company strategy; they are logically integrated 
in company’s organizational structure; there is 
efficient communication between R&D and other 
structural units  

There are strictly regulated qualification requirements and 
comprehensive position descriptions for employees, 
involved in innovation process; education and qualification 
improvement programs are developed and being 
implemented; innovative ideas of employees are perceived 
and supported  

5 

There are several R&D structural units with regulated 
objectives, tasks and functions that are integrated 
with company strategy; they are logically integrated 
in company’s organizational structure; there is 
efficient communication between R&D and other 
structural units; project work is often implemented 
based on matrix organizational structure when 
employees from several structural units are involved  

There are strictly regulated qualification requirements and 
comprehensive position descriptions for employees, 
involved in innovation process; education and qualification 
improvement programs are developed and being 
implemented; there is regular staff valuation; innovative 
ideas of employees are supported and motivated 

 

Total corporate innovation management system efficiency coefficient K is calculated, based 
on average weighted value of innovation management system efficiency indicators, taking into 
account significance coefficients:  
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where Ki – valuation grade of subsequent innovation management system efficiency 
valuation coefficient from 1 to 5; 

Si – significance coefficient of subsequent innovation management system efficiency 
valuation coefficient from 1 to 5; 

n – number of coefficients, used in calculations. 
It is recommended to use all 20 indicators of innovation management system efficiency 

valuation indicator complex, developed by the authors, however, there could be cases when not all 
of the indicators can be calculated due to the lack or incompleteness of data as well as in case when 
not all information is of acceptable confidence level. In this case a smaller number of indicators can 
be used, but in any case it should be not less than 10. 

The authors recommend to calculate economic indicators of innovation management system 
efficiency and the resulting coefficient once a year. The dynamics of the values of these indicators 
will enable then to make conclusions on changes in innovation management efficiency in the 
company.  

Recommended interpretation of total innovation management system efficiency coefficient 
K depending on its calculated value is shown in Table 4.  
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Table 4   
Interpretation of Company’s Total Innovation Management System Efficiency Coefficient K  

K value Interpretation 

1.0 – 1.5 
Innovation management system does not exist in the company at all or there are only its separate 
elements; innovation management is inefficient, therefore the use of resources, allocated for 
innovation activity, is not efficient and does not provide satisfactory return on innovations 

1.6 – 2.0 
There are just separate elements of innovation management system; the efficiency of innovation 
management is insufficient, therefore the use of resources, allocated for innovation activity, is not 
efficient enough and does not provide high enough return on innovations 

2.1 – 2.5 
There are just separate elements of innovation management system or the existing innovation 
management system can be described as insufficiently efficient; the resources, allocated for 
innovation activity, are not always used efficiently and their return in long term could be higher  

2.6 – 3.0 
Innovation management system efficiency can be described as satisfactory; the resources, allocated 
for innovation activity, are not always used efficiently and their return in long term could be higher 

3.1 – 3.5 
Innovation management system efficiency is characterized as positive; the resources, allocated for 
innovation activity, are used rather rationally in most of cases, however, their return in long term 
could be higher 

3.5 – 4.0 
Innovation management system is efficient in most of aspects; the resources, allocated for 
innovation activity, are used rather rationally in most of cases, their return in long term is 
satisfactory 

4.1 – 4.5 
Innovation system is efficient; the resources, allocated for innovation activity, are used rationally 
and on a reasonable basis; their return in long term is high 

4.6 – 5.0 
Innovation system is very efficient; the resources, allocated for innovation activity, are used 
rationally and on a reasonable basis; their return in long term is high and sustainable and stimulates 
company’s competitiveness  

 

In accordance with the data of Table 4, total innovation management system efficiency 
coefficient K values from 3.1 to 5 are considered as positive and are the evidence of efficient 
innovation management system in the company. The closer is K value to grade 5, the more efficient 
is innovation management system that provides high return on innovations and company’s 
competitive advantages and stability in changeable environment.  
 

Conclusions  
1. The authors emphasize typical mistakes that are often made when developing corporate 

innovation system valuation methodology: too many indicators; treating innovations as projects; 
development and independent use of innovation ratios by separate structural units; accent on cut 
of costs, not on cost management; orientation on past (partly or complete replacement of 
forecasting with retrospective analysis).  

2. Based on the analysis of innovation activity indicators, recommended by foreign authors and 
taking into account their typical errors and deficiencies, the authors have developed a complex 
of economic indicators for innovation management system efficiency valuation for innovative 
Latvian companies. The system of indicators consists from 20 indicators, most of which are 
quantitative, that are divided in five groups: 1) cost indicators; 2) time indicators (indicators that 
describe innovation process dynamics); 3) renewal indicators; 4) structural indicators; 5) growth 
and profitability indicators. Based on using expert valuation method, a 5-grade scale for 
interpretation of valuations and significant coefficients have been developed for each indicator; 
on this base total innovation management system efficiency coefficient can be calculated as 
weighted average. To get a reliable coefficient value, depending on company specifics, at least 
10 system indicators should be used. Coefficient grading and interpretation table has been 
developed.  

3. The main features of innovation management system efficiency valuation methodology, 
developed by the authors, are the following:  
 System approach is applied: indicators are used as a complex;  
 Only economic effect (real or potential) is evaluated;  
 Both quantitative and qualitative indicators are used; each indicator is formalized and given 

a significance index;  
 The object of valuation is not “innovation activity” or “innovation process”, but innovation 

management system;  
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 The suggested complex of indicators enables to make comparisons for different periods as 
well as to compare factual and planned indicators that provide an objective understanding of 
innovation management system efficiency.  
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Purpose  
The research analyses performance results of state-owned company in comparison with performance results of 

municipal and private investors companies and average performance in the industry, as well as identifies potential 
causes of differences in the performance indexes in different groups being evaluated. 

Design/methodology/approach 
The research compares performance results of Latvian state-owned companies, municipal-owned companies 

and private companies in the field of hospital activities, from 2011 to 2013, using the profitability and efficiency 
indexes. The research evaluates state-owned company performance results in comparison to companies owned by 
private investors and municipalities, as well as studies performance index correlation, taking into account the owner of 
the company. 

 
Research results 
The results show that according to evaluation of the situation in Latvia, there are relatively great differences 

between the performance results of state-owned companies, if compared to the companies owned by private investors. 
Municipal-owned company show results similar to the ones of state companies, which can be explained by relatively 
identical principles of funding and service provision. Comparing the performance indexes of state-owned companies 
with the average indexes in the industry, the significant differences are not very explicit. No correlation between 
performance indexes and groups of company owners were found.  

Certain factors that affect the performance of state companies and their evaluation were highlighted in the 
research. 

Key words: State-owned company, financial performance 
 

Introduction 
The comparison of state-owned company performance results with the companies owned by 

municipal, mixed and private owners have been of interest to many researchers studying this matter 
as a comparison of the efficiency of companies or studying the financial performance of companies. 
Performance results of Latvian state-owned companies have not been studied in respect of this 
aspect, therefore now, when basically the company privatization process has completed, and 
changes in the state-owned company management model are expected, it is essential to study the 
performance results of state-owned companies before these changes are made. 
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Within this research performance results of 13 Latvian companies fully (100%) owned by 
the state and 16 companies owned by other types of owners within the time period from 2011 to 
2013 were compared, and the following issues were raised: 

- whether there a regional impact on company performance results; 
- whether a state-owned company operates showing lower index numbers than the 

companies owned by other types of owners;  
- whether a small company operates with greater profitability and more efficiently than 

a large one. 
The research also includes a factor correlation analysis, in order to assess, whether there is a 

connection between the type of owner and the company performance results.  
In the first part of the document a theoretical justification of dependence of company 

performance results from the type of the owner (owned by the state or any other investor) is studied, 
the second part is devoted to justification of the research methodology, but in the third part the 
author's research results are provided. 

Theoretical considerations associated with linking company performance results with 
the owner of the company  

The opinion that company performance is related to the owner of the company appeared 
already when Alchian A. and Demsetz H. stated that all private owners have strong incentives to 
use their property rights in the most valuable way [1, p.22]. It was also noted by Alesi L. [2, p.68] 
that private companies are introducing innovations more often than state-owned companies do to 
reduce costs and to diversify their goods. Tichá M. remarks, that the most studies provide 
theoretical arguments in favour of privatization of formerly state-owned firms based on the premise 
that the privatization is a response to the failing of state ownership that has harmful effects on 
economic performance. This assertion is based on neo-classical assumptions of perfect competition 
and information, no externalities in production and consumption, and no public good without any 
influences of the overall institutional environment, including the political and legal rules of the 
game [3, p.124]. Maintenance of this issue takes place when there is a necessity to assess the impact 
of the change of the type of the owner on the performance of the company. Several studies have 
been conducted, comparing the state and privatized companies [4, p.1037], as well as comparing 
performance of privatized companies before and after privatization [5, p.323], but in certain studies 
the positive effects of privatization were questioned and it was recommended to additionally 
evaluate the advantages and disadvantages of the privatization process [6, p 46]. 

The researchers [7, p.694] indicate that the state-owned companies are expected to have 
lower traditional performance assessment results, but on the other hand, the governments usually 
are relatively wealthy, which means that the state-owned companies have comparative advantages 
regarding credit, liquidity or the cost of capital. State-owned companies must work efficiently to 
meet the expectations of the supervising ministry, but on the other hand, they have to create a 
greater number of public services and to improve the quality thereof, as required by the government 
[8, p.618]. This aspect is difficult to assess and compare with private companies. 

It is noted [9, p.249] the importance of property rights in economic analysis and in 
determining economic performance on two facets. First, property rights structure the incentives that 
determine economic behavior and performance. Second, property rights significantly influence the 
distribution of wealth and power within an economic system. Different property rights structures 
thus give rise to differential opportunity sets and thus, different allocations of benefits and costs 
among economic agents, and thereby affect economic choices through their respective structures of 
incentives and constrains. 

The opportunities to improve the operating efficiency of the state-owned companies are 
being identified, for example, through co-operation without privatization of companies [10, p.807]. 

Research methodology  
Mutual correlation of company ownership rights and performance and regression is studied 

in a very wide range of researches, using a variety of research approaches. 
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The researches carried out in order to evaluate the performance of state-owned companies 
compare company performance indexes for state, private and mixed companies, i.e. companies with 
public and private capital [11, p.11]. Some researches made within a single time period, or multiple 
observations are made in several stages (the authors [12, p.322] have studied data available for a 3-
year – 1975, 1985 and 1995), or within the period (from 1993 to 1997) [13, p.216]. Frequently these 
researches concern the companies of one particular industry, e.g., international passenger airlines 
[13, p.216], industrial sector [14, p.M-32] or the listed companies of a particular country [15, p.28], 
[16, p.28]. Publicly available data are used in the researches, or companies are surveyed. The 
research contains econometric models [16, p.29] and statistical methods, such as correlation and 
regression analysis. The dependent variable is the results of the company (performance level and 
changes over time), as measured by the Return on equity, Net Profit Margin, Turnover volume, 
productivity, e.g., Turnover per employee, while the independent variable is the type of ownership 
rights (private, state or mixed). 

The sample of company performance result included fully (100%) Latvian state-owned 
companies (13 companies), municipal (8 companies), private (6 companies) and mixed 
(municipality, private investor) (2 companies) owner companies operating in the activity of hospital 
activities. The selection was affected by a large dispersion of the state-owned companies, 
fragmentation in different areas of activity (see Figure 1). The activity companies have specified in 
their last annual report. 

 
Figure 1. Distribution of state-owned companies according to similar activity  

Source: Created by authors based on LURSOFT data  
 

The activities widely represented by the state-owned companies are hospital activities (13 
companies) and activities of artists' and cultural institutions (14 companies). The research did not 
include activities of artists' and cultural institutions, while the state-owned companies are larger 
than those operating in the sector - the smallest number of employees in the state-owned companies 
in 2013 was 25, but the biggest – 560. During selection of companies that are in possession of 
owners other than the State, it was observed that generally in the companies that are working in this 
industry the number of employees does not exceed 5. Comparison of these companies would not 
provide objective results because of a significant difference in volume of operation of these 
companies. It is also shown in Table 1, where the comparison of the average Turnover (sales) per 
employee (TPE) value of state-owned companies and the industry is provided.  

To evaluate the impact of different factors on the company performance results, the 
companies included in the selection were divided into groups according to the following principles: 

I. ownership rights – the companies were divided into 4 groups, according to the owner: 
1) state – state-owned companies; 
2) municipality – companies owned by a municipality or several municipalities; 
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3) private – owned by private or legal entities; 
4) mixed – the owners are municipalities and private investors. 

II. regional influence – the companies were divided into 2 groups, according to their legal address: 
1. companies that are registered in Riga (capital city); 
2. companies that are registered outside Riga; 

II. the number of people working in the company – the companies were divided into 3 groups: 
 companies, where the number of employees does not exceed 249; 
 companies, where the number of employees ranges from 250 to 499; 
 companies, where the number of employees is 500 and above. 

In the evaluation of performance of companies such indexes as profitability, liquidity, 
efficiency, as well as other indexes describing companies are used [12, p.323], [13, p.216]. In order 
to evaluate the operational activity of companies, the four indexes recommended by Eljelly A. [15, 
p.28] were used: 

1. Indexes characterising profitability – Return on equity (ROE), Return on assets 
(ROA) and Net profit margin (NPM); 

2. Index characterising productivity – Turnover per employee (TPE). 
Company financial data for the years 2011 – 2013 were obtained from publicly available 

information, i.e. the annual reports found in the LURSOFT database, and the individual 
performance results were compared with the average indexes in the industry, which were also 
obtained from the LURSOFT database. Only company performance was evaluated in the research, 
however, management of each individual company, attraction of financial resources, investments in 
the company and other factors influencing performance have not been thoroughly studied. 

Research results 
In the chosen activity hospital activities it is relatively difficult to obtain authentic 

evaluation of performance results, since many companies included in the research, both state-owned 
and municipality-owned, have received significant state or municipality grants to support their 
operation, or the state has made payments for services, however, these payments have not always 
been sufficient. The management of the company has also specified this in the annual reports, 
stating that the company has suffered losses due to insufficient payment for services, respectively, 
the service price paid from public funds has been reduced, or as a result of insufficient funding. 

Other important factors that have influenced the results are: previous year's performance 
results (not included in the research), attraction of financial resources, the size and location of the 
company. 

Table 1 shows comparison of medians, upper and lower quartiles for the selected state-
owned companies and for all companies that have indicated hospital activities as their business 
profile. The obtained results show that within the sector in general the indexes in almost all 
positions are quite similar to those of state-owned companies, and differ only in some cases, for 
example, in 2011 the median Return on assets (ROA), Return on equity (ROE) index, and in 2012 
the median Return on equity (ROE) index was positive for state-owned companies, but for the 
industry in general this index is negative. 

The greatest differences are observed in the results of the upper quartile, where the industry 
indicators Return on assets (ROA) and Return on equity (ROE) are higher than the results of state-
owned companies. When evaluating the results, it should be noted that in the hospital activities 
industry there are quite a lot of companies owned by municipalities, which are also associated with 
public funding and have an impact on the average industry indexes. 

The data included in Table 2 show that there are relatively great differences between 
companies divided according to their owners. The emphasis can be put on the performance results 
of companies owned by private investors, because if we look at the average indexes, we will see 
that they are higher. The evaluation of profitability and operational efficiency indicators shows that 
only one company owned by a private investor within the analysed period has incurred losses 
throughout all years of operation, but all other companies are showing positive performance, ending 
the year with a profit. 
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 Table 1  
Operational results in 2011-2013 of state-owned enterprises (SOE) and industry companies 

Industry SOE Industry SOE Industry SOE Industry SOE

N 95 13 97 13 97 12 164 14
Median 9 026 8 896 -0,009 0,001 -0,027 0,004 5 717 9 268

lower quartile 6 997 7 519 -0,046 -0,032 -0,199 -0,202 2 394 3 452

upper quartile 12 781 11 276 0,024 0,005 0,045 0,022 13 252 12 393

N 96 13 98 13 98 13 219 14
Median 9 361 8 309 0,001 0,000 -0,019 0,001 6 321 10 515

lower quartile 6 924 7 372 -0,042 -0,030 -0,204 -0,317 2 013 3 665
upper quartile 12 063 11 264 0,035 0,004 0,060 0,012 13 013 12 957

N 90 13 93 13 94 12 235 14
Median 10 060 8 473 0,004 0,002 0,010 0,015 5 003 9 318

lower quartile 7 361 7 594 -0,028 -0,004 -0,076 0,001 1 648 3 699
upper quartile 12 632 11 754 0,060 0,005 0,121 0,039 11 380 13 628

Performing arts

Year
TPE ROA ROE TPE

2011

2012

2013

Hospital activities

 
Source: Created by authors based on LURSOFT data 
 

 
Table 2  

Per
investor 

 

formance results of companies in the hospital activities in 2011-2013, according to the 

Owner State Municip. Private Mixed State Municip. Private Mixed

N 39 24 18 6 39 24 18 6

Minimum 6 211 8 458 4 052 7 028 -0,136 -0,212 -0,182 -0,113

Maximum 19 256 15 378 31 065 11 157 0,024 0,059 0,390 0,015

Mean 10 024 11 140 14 964 9 456 -0,011 -0,016 0,050 -0,009

Std. Error of Mean 558 355 2 029 688 0,005 0,012 0,030 0,021

Std. Deviation 3 487 1 741 8 610 1 685 0,034 0,060 0,126 0,051

Owner State Municip. Private Mixed State Municip. Private Mixed

N 39 24 18 6 37 24 18 6

Minimum -0,303 -0,144 -0,065 -0,186 -0,998 -0,552 -0,357 -0,252

Maximum 0,051 0,103 0,219 0,044 0,121 0,151 0,994 0,032

Mean -0,022 -0,009 0,028 -0,012 -0,076 -0,060 0,101 -0,024

Std. Error of Mean 0,010 0,012 0,016 0,035 0,036 0,033 0,070 0,046

S 086 0,219 0,164 0,296 0,112

TPE ROA

NPM ROE

td. Deviation 0,061 0,058 0,068 0,  
Source: Created by authors based on LURSOFT data 
 

The efficiency was also higher for private companies, such as Turnover (sales) per employee 
(TPE) maximum value for a private company has exceeded the 61% of the maximum value of 
financial results of a state-owned company. State-owned companies have been operating in a way 
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that is 

ision according to company locations (in the capital or outside the capital) shows the 
differences between the companies owned by different types of owners even more precis
Ta

Table 3  
Performance results of companies in the hospital activities in 2011-2013, according to the 

investor and location 

relatively similar to the one of municipality-owned and mixed ownership right companies, 
which is reflected in the results shown below. 

Div
ely (see 

ble 3). 

TPE ROA NPM ROE TPE ROA NPM ROE
N 15 15 15 13 24 24 24 24
Minimum 7 981 -0,136 -0,303 -0,586 6 211 -0,039 -0,101 -0,998
Maximum 19 256 0,019 0,019 0,039 10 880 0,024 0,051 0,121
Mean 12 823 -0,029 -0,048 -0,138 8 275 0,000 -0,006 -0,042
Std. Error of Mean 1 044 0,012 0,022 0,061 276 0,003 0,006 0,044
Std. Deviation 4 044 0,048 0,086 0,218 1 353 0,013 0,031 0,217

TPE ROA NPM ROE TPE ROA NPM ROE
N 6 6 6 6 18 18 18 18
Minimum 10 499 -0,212 -0,144 -0,552 8 458 -0,095 -0,113 -0,326
Maximum 15 378 0,057 0,048 0,076 14 551 0,059 0,103 0,151
Mean 12 290 -0,049 -0,031 -0,126 10 757 -0,004 -0,001 -0,038
Std. Error of Mean 700 0,039 0,028 0,093 381 0,010 0,013 0,033
Std. Deviation 1 715 0,095 0,068 0,227 1 617 0,042 0,055 0,139

TPE ROA NPM ROE TPE ROA NPM ROE
N 15 15 15 15 3 3 3 3
Minimum 4 052 -0,182 -0,065 -0,357 12 781 0,030 0,015 0,063
Maximum 31 065 0,390 0,219 0,994 14 649 0,161 0,085 0,313
Mean 15 192 0,045 0,026 0,091 13 822 0,074 0,039 0,151
Std. Error of Mean 2 443 0,035 0,019 0,083 550 0,044 0,023 0,081
Std. Deviation 9 463 0,136 0,073 0,321 952 0,075 0,039 0,141

TPE ROA NPM ROE TPE ROA NPM ROE
N - - - - 6 6 6 6
Minimum - - - - 7 028 -0,113 -0,186 -0,252
Maximum - - - - 11 157 0,015 0,044 0,032
Mean - - - - 9 456 -0,009 -0,012 -0,024
Std. Er 688 0ror of Mean - - - - ,021 0,035 0,046
Std. D

Mixed com

eviation - - - - 1 685 0,051 0,086 0,112

panies outside Riga

State-owned companies in Riga State-owned companies outside Riga

Municip.companies in Riga Municip. companies outside Riga

Private companies in Riga Private companies outside Riga

Mixed companies in Riga

 
Source: Created by authors based on LURSOFT data 
 

Here it is also evident that performance of companies of the same type of owner depends on 
company location. The companies index dispersion in each group outside the capital is not great, 
but in Riga it is significant – standard deviation, for example, Turnover (sales) per employee (TPE) 
varies from 1 715 to 9 463, while for companies registered outside Riga it varies from 952 to 1 685. 
The same applies to other indexes as well. 
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The minimum and average Return on equity (ROE) values are negative for both grou

operation. 
Table 4  

Performance results of companies included in the selection the hospital activities in 2011-2013, 
according to the number of employees 

ps, due 
to which the state and municipalities may raise concerns about the company’s prospects for future 

TPE ROA NPM ROE TPE ROA NPM ROE TPE ROA NPM ROE

N 25 25 25 25 31 31 31 31 31 31 31 29
Minimum 4 052 -0,182 -0,065 -0,357 6 860 -0,212 -0,186 -0,998 6 211 -0,136 -0,303 -0,586
Maximum 31 065 0,390 0,219 0,994 16 549 0,161 0,085 0,313 19 256 0,058 0,103 0,098

Mean 12 827 0,034 0,022 0,064 10 574 -0,004 -0,007 -0,041 10 837 -0,023 -0,031 -0,100
Std. Error of Mean 1 582 0,021 0,011 0,049 498 0,011 0,010 0,042 585 0,008 0,013 0,032

Std. Deviation 7 910 0,103 0,056 0,247 2 773 0,060 0,057 0,235 3 259 0,044 0,072 0,171

N 9 9 9 9 13 13 13 13 17 17 17 15
Minimum 6 997 -0,009 -0,040 -0,074 6 860 -0,039 -0,101 -0,998 6 211 -0,136 -0,303 -0,586
Maximum 10 655 0,024 0,051 0,045 16 549 0,024 0,028 0,121 19 256 0,004 0,008 0,038

Mean 8 587 0,003 0,000 0,001 10 141 0,002 -0,005 -0,067 10 695 -0,029 -0,047 -0,129
Std. Error of Mean 482 0,004 0,009 0,011 944 0,005 0,010 0,081 1 014 0,011 0,020 0,053

Std. Deviation 1 446 0,012 0,026 0,034 3 403 0,017 0,034 0,293 4 182 0,044 0,081 0,206

N - - - - 10 10 10 10 14 14 14 14
Minimum - - - - 8 925 -0,212 -0,144 -0,552 8 458 -0,095 -0,113 -0,326
Maximum - - - - 15 378 0,059 0,058 0,151 14 551 0,058 0,103 0,098

Mean - - - - 11 325 -0,015 -0,004 -0,048 11 008 -0,016 -0,012 -0,069
Std. Error of Mean - - - - 587 0,026 0,020 0,068 458 0,012 0,015 0,033

Std. Deviation - - - - 1 857 0,081 0,062 0,216 1 713 0,044 0,058 0,123

N 13 13 13 13 5 5 5 5 - - - -
Minimum 4 052 -0,182 -0,065 -0,357 9 026 -0,059 -0,058 -0,076 - - - -
Maximum 31 065 0,390 0,219 0,994 14 649 0,161 0,085 0,313 - - - -

Mean 16 209 0,061 0,039 0,119 11 726 0,019 0,001 0,053 - - - -
Std. Error of Mean 2 730 0,039 0,020 0,094 1 111 0,038 0,024 0,070 - - - -

Std. Deviation 9 845 0,140 0,071 0,339 2 485 0,085 0,054 0,156 - - - -

N 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - -
Minimum 10 674 0,001 0,002 0,002 7 028 -0,113 -0,186 -0,252 - - - -
Maximum 11 157 0,015 0,021 0,028 8 882 0,015 0,044 0,032 - - - -

0,028 -0,037 -0,066 - - - -
Std. Err

 The number of employees 
not exceed 249

The number of employees 
betveen 250-499

The number of employees  
up 500

Mixed companies

Total

State-owned companie

Municip.companies

Private companies

Mean 10 889 0,010 0,013 0,017 8 023 -
or of Mean 142 0,004 0,006 0,008 539 0,042 0,075 0,093 - - - -

Std. Deviation 246 0,008 0,010 0,013 934 0,073 0,129 0,161 - - - -  
Source: Created by authors based on LURSOFT data 
 

It is also checked, whether a small company (see Table 4), in this case it is a company, 
where the number employees does not exceed 249, operates with greater profitability and efficiency 
than a large one. In case of state-owned companies, the ones with a smaller number of employees 
operate with greater profitability, while bigger companies operate more efficiently, since they are 
able to gain higher turnover per employee. However, in other owner groups there is no such explicit 

 226



connection. Small private companies have shown better profitability and efficiency indexes, which 
can be explained by a relatively high standard deviation in this group for all indexes. 

In order to verify business relationships mutual indicators, Pearson correlation is bein

indicators - Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Net Profit Margin (NPM), Turnover 
(sales) per employee (TPE). The findings are summarised in Table 5. 

Table 5 
Results of company performance indicator Pearson correlation matrix for sampled companies 

g used, 
in which the following indicators are chosen as variable: business owner and company performance 

Owner TPE ROA ROE NPM

Pearson Correlation 1 ,227* ,199 ,224* ,214*

Sig. (2-tailed) ,035 ,064 ,039 ,047
N 87 87 87 85 87

Pearson Correlation ,227* 1 ,264* ,235* ,217*

Sig. (2-tailed) ,035 ,014 ,030 ,044
N 87 87 87 85 87

Pearson Correlation ,199 ,264* 1 ,820** ,854**

Sig. (2-tailed) ,064 ,014 ,000 ,000
N 87 87 87 85 87

Pearson Correlation ,224* ,235* ,820** 1 ,775**

Sig. (2-tailed) ,039 ,030 ,000 ,000
N 85 85 85 85 85

Pearson Correlation ,214* ,217* ,854** ,775** 1
Sig. (2-tailed) ,047 ,044 ,000 ,000

87 87 85 87

NPM

Owner

TPE

ROA

ROE

N 87
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Source: Created by authors based on LURSOFT data 
 

Statistically significant correlation exists between the Net Profit Margin (NPM) and Return 
on Assets (ROA), which is between the Net Profit Margin (NPM) and Return on Equity (ROE), 
which 

ived significant state or municipality grants to support their operation, or the 
state h

 the group of 
company owner was found, which were identifie
theoretical aspects.  

is 0.775 and between ROE and Return on Assets (ROA) - 0.820. There is no significant 
correlation among other indicators, which in this case indicates that there is no relationship for 
business owner type and financial characteristics. 

Conclusions, recommendations 
In this research an analysis of performance indexes of Latvian state-owned companies in 

comparison to the companies owned by municipalities, private investors and mixed owners, and the 
average indexes of a corresponding industry was carried out. The companies were divided into 
groups according to the type of owner, location and the number of employees. The research shows 
that the benefits of the state as the owner of an company can be evaluated controversially, as well as 
the regional impact on the performance results of all the companies included in the selection is 
relatively great, when divided into groups according to the owner. Within the analysed period the 
state-owned companies have operated in a way that is relatively similar to the one of municipality-
owned and mixed ownership right companies. Both the state-owned and municipality-owned 
companies have rece

as made payments for services, however, the amount of payments has not always been 
sufficient. During the research no correlation between the financial indexes and

d as potentially correlating, when studying 
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In order to accurately assess the performance results of state-owned companies, a thorough 
ch of the decision-making processes and company management sharesear ll be done. 
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ГЛАВА 3.4.TRENDS AND CH N THE DEVELOPMENT OF 
ORGANIC AG OD 2014-2020 

JEL: Q13, Q57 

priority support for 
organic experience during the transition 
period c

 human health in particular [8]. This makes it necessary 
to implement environmentally – friendly technologies and production practices in modern 
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The article discusses the state and trends in the development of organic farming on a national scale. It also 

outlines  idea that the the main guidelines in the development in this area. The author supports the
farming is important for its development because of the difficulties it may 
aused by a number of reasons, including the requirement to secure ecological benefits for the society and the 

encouragement of effective market environment. The study suggests that the challenges the sector has to meet after 
2014 will promote the development of competitive and sustainable organic farming in Bulgaria.  .  

Key words: organic farming, development, strategic guidelines, challenges.  
 

The longstanding development of intensive agriculture in Bulgaria has resulted in 
deterioration of soil fertility, biological diversity and ground waters. It has also caused disruption of 
the ecological balance and endangerment of
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agricul

orces of changes in the agricultural sector [4]. This demand determines the natural 
process

 
nic production is seen as an effective method for both protecting the 

environ

ed constant growth regardless 
of the 

ly 
the ind

markets [13]. One of the main problems in the sector is the fact that organic 
farmers

e authors, the limited funding and the insufficient entrepreneurial culture 
can slo

ming on national and regional scale. Particularly indicative of this trend 
ts such as organic production, alternative 

tourism

priority groups, namely small farms, farms in mountain and underdeveloped regions, 
young 

ing rapidly. The 
 encompassed by the Internal 

f organic farming and products (the Ministry of Agriculture and Food together with 
 a lot of efforts for this 

ture. A distinctive example of a good practice is the development of organic farming not only 
throughout the world but also in Bulgaria.  

The need of European |Union consumers for safe and healthy foods is one of the motives for 
and driving f

 of change and marks the beginning of organic production in the development of agricultural 
production.   

One of the priorities of the National Development Program: Bulgaria 2020 [7] is the 
development of the agricultural sector for securing food safety and the production products with 
high added value under sustainable management of natural resources. The realization of this priority 
is a prerequisite for improving the competitiveness of agricultural production by guaranteeing at the 
same time an increased level of sustainable and effective use of available resources in the sector.  
With reference to this, orga

ment and stimulating the local economies along with achieving   some of national goals and 
priorities in the long run.    

Organic farming is an important priority in the policy for development of agriculture in the 
Republic of Bulgaria and one of the focuses of the Common Agricultural Policy for the period 2014 
– 2020. It is one of the few sectors in the country which have register

economic crisis and which have had a multiple, positive effect (economic, environmental, 
healthy, and social) on the sustainable development of the country.     

According to a recent survey of the preferences of farmers from several municipalities, 14% 
of the respondents have answered that they totally disagree with the idea of putting a priority of 
intensive farming technologies to preserving the quality of the environment. These are practical

ividuals with the most distinctive attitude towards development of organic farming and the 
ones who are open to participation in various environmentally - oriented activities or projects [6]. 

At the present stage of development of organic agriculture, there is a strong need of a 
regional approach to organic farming. Organic farmers should create regional cluster groups 
according to their sphere of activities. They should also unite on regional basis with the purpose of 
establishing local 

 cannot supply the market with sufficient quantities. They are also reluctant to cooperate 
with each other.   

According to som
w down the process of implementing new technologies, including, including the production 

of organic products [5]. 
Using the model of multi - functional agriculture, other researchers outline the numerous 

effects it creates. They serve various purposes as multiplication,   replacement and synergic effects 
for the economy itself and the regions in general   [3]. Similar effects are also realized by the 
development of organic far
have been recent projects that combine several componen

 and biodiversity.  
1. State of organic production in Bulgaria 
The support for organic farming in Bulgaria is directed to a large extent to the most 

vulnerable 
farmers, stock breeders as well as farmers involved in agricultural production traditional of 

Bulgaria.  
Over the last years, despite the economic crisis, organic farming is develop

number of farmers, areas of cultivated land and number of stock
Control System is constantly increasing. The main factors contributing to this are: 

 regions preserved from an ecological point of view;  
 promotion of the benefits (for the environment, economy, the society and  people's 
health) o
certain businesses and nongovernmental organizations are making
cause); 
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 support for organic farmers offered by the Rural Development 
Program2007 – 2013;    
 perceived benefits of organic farming for protecting the environment and 
development of rural regions;  

re the country's accession to the EU (2006) 
to the 

nding from the Government and many professional 
organiz

lgaria the new European Union legislation in the field of organic production. Compared 
to 2006, which is the last year before Bulgaria's accession to the EU, this increase is approximately 
15 times.  

 

  benefits of organic product for people's health (increases the consumption of healthy 
foods).  
In Bulgaria, the popularity of this alternative production among both farmers and consumers 

is increasing. Unlike the other agricultural sectors, the growth of organic agriculture is measured in 
not percentages but in times.  For the period starting befo

end of 2012, the number of organic farmers increased more than 9 times while the area of 
certified agricultural lands went up almost 7 times [2].   

Organic agriculture in Bulgaria turned into a real economic sector only after 2009 [10] when 
the period was characterized by the economic crisis and the consolidation of the sector. At that time 
organic farmers started to receive fu

ations such as the Bulgarian Association «Bioproducts» [17]  and the Association of 
Organic Traders [16] were established.   

On Figure 1, it can be seen that in 2013 the number of organic farmers within the Control 
System increased more than 6 times compared to 2009 since when the Government has started to 
apply in Bu

 
Figure 1. Number of organic farmers involved in organic production by years  

Source: Ministry of Agriculture and Foods, Agricultural Report 2014 
 

The total area of land within the Control System (during a transition and already undergone 
transition) for 2013 reached 56287.05 ha (see Table 1). The figures do not include wild growing 
crops such as mushrooms, herbs and forest fruits collected in ecologically clean regions wh
is not cultivated.  

le 1 
ypes of land ated call

ere land 

Tab
T cultiv organi y 

Types of land 2009 2010 2011 2012 2013 

Total  area of cultivated land (ha) 8 163 20 320 20 618 30 106 37 906 
Permanent meadows and pastures (ha) 1 843 3 611 4 491 7 957 15 476 
Free /fallow land  (ha) 1 783 1 716 1 513 2 315 2 905 
Total area of land within t
(in transition a

he control system 

(ha) 
nd after the transition period) 11 789 25 647 26 622 40 378 56 287 

Wild growing crops (ha) 401 425 546 195 543 655 473 941 678 025 
 Source: Ministry of Agriculture and Foods, Agricultural Report 2014 

 

The total area of cultivated land for the same year increased by 7 800 ha compared to 2012. 
When compared to the figures for 2009, this increase is more than four times (see Table 1). 

 230



In 2013 the area of permanent meadows and pastures subject to the Control System almost 
doubled – from 7 957 ha in 2012 to 15 476 ha in 2013. Compared to 2009, the increase is more than 
eight ti

em varied between 
the ran

upied by the technical crops (including Rosa 
Damascena, aromatic and medicinal plants, and spices); the last place is for the grain crops (wheat, 
rye, barley, oats, , grain maize and triticale).       

mes (see Table 1). This can be explained by the increased interest towards organic animal 
stock breeding on behalf of farmers. 

For the period 2009-2013 the areas of fallow land within the Control Syst
ge of 1 783 - 2 905 hа. In 2013 there was a rise of approximately 600 ha compared to the 

previous year while compared to 2009 these areas went up by almost two times. 
Organic farming in Bulgaria is developing in the two sectors: organic animal breeding and 

organic crop growing. With reference to organic crop growing, the grain, technical and perennial 
crops are the most preferred ones by farmers (see Figure 2). If we have to arrange the preferences of 
organic farmers in descending order, the first place will be occupied by the organically grown 
perennial crops; the second place will be occ

 
Figure 2. Areas of organically grown agricultural crops (ha) 

Source: Ministry of Agriculture and Food, Agricultural Report 2014 
 

If the areas with grain crops rose by about 100 ha compared to the previous 2012, the areas 
with technical crops expanded by 1427 ha more. The increase of areas with technical crops is due to 
the lands planted with aromatic, medicinal and spices crops on one hand and Rosa Damascena on 
the other hand which rose by 46% and 38% respectively compared to the previous year. The most 
significant increase of cultivated areas concerns the organically grown perennial crops, namely by 
5925 h

cultivating nut trees was marked by a significant 
increase (see Figure 3).  Organically grown walnuts had the biggest relative share (61%), followed 
by the organically grown almonds and hazelnuts.  

a. This is because of the expanded areas planted with vineyards, nut trees, pome and stone 
fruit trees.    

A survey of organic farming in Ruse region in 2012 found out that the organically cultivated 
production in the region represented the two main branches of horticulture, i.e. vegetable and fruit 
growing. Young farmers were particularly interested in the growing of nut trees such as walnuts and 
hazelnuts [11]. This trend was confirmed by data from the National Statistics Institute for 2012 
when the start of the entrepreneurial incentive for 

 
Figure 3. Distribution of organic farmers growing nut trees organically  
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We observed the same trend in 2012, too, when the interest in nut trees, i.e. walnuts, 
hazelnuts and almonds, continued to increase.  The area occupied by these crops increased 
considerably – by approximately 3 000 ha compared to 2012. They rose from 5 981 hа tо 8 947 hа.  

One of the main factors for the development of organic viticulture during the last two years 
and particularly the organic production of wine grapes has been Regulation № 203/2012 [14] that 
was enacted in 2012. The new Regulation allows the wineries, producing wine from organically 
grown grapes (harvest 2012) to use the term organic wine o their labels. According to data from the 
Agricultural Report from 2014, the vineyards with organically grown varieties in 2013 increased by 
more than 1 800 ha compared to 2012 - from 2 057 ha to 3 871 ha.     

Over the last years the trend has also been positive for organically bred animals (see Table 
2). In 2013, these included mainly bovines, sheep, goats and bees. Organically bred poultry was 
included for the first time in the Control System.  

This positive trend in the development of organic animal breeding, however, is not observed 
in all regions of the country. For example, a survey in Ruse region in 2012 shows that farmers 
applying for financial support did not show interest in organic breeding of animals. Only organic 
beekeeping was characterized by an increase – approximately 7% for the region. For the period 
2007 – 2013, organic animal keeping was not subsidized in Bulgaria. This explains why the 
financial support for the development of this branch or agriculture is considerably increased for the 
new program period, i.e. 2014-2020.  

Table 2 
Number of organically bred animals during a transition period and such that have already 

undergone the transition period  
Type of animals 2009 2010 2011 2012 2013 
Bovines 272 364 976 1 173 1 311 
Sheep  5 831 6 698 6 648 9 175 7 894 
Goats  2 732 2 773 3 397 2 831 3 235 
Bee families  41 089 46 429 58 855 85 346 117 360 

Source: Ministry of Agriculture and Food, Agricultural Report 2014 
 

Table 2 presents data about the positive trend of increasing the number of organically kept 
animals. Only the number of sheep declined slightly from 9175 in 2012 to 7894 in 2013. The 
biggest rise was registered with the bee families. Their number went up by 32014 compared to 
2012. This meant approximately 40% more bee families registered in the Control System. This 
shows that the organically produced homey is very well accepted on the international markets. 
Bulgaria traditionally produces different types of certified high quality honey and most of the 
production is exported.  

2. Challenges to Bulgarian organic farming  
Organic farming is capable of overcoming, to a certain extent, some crises and conflicts, which are 

related in many aspects to the development of the agricultural sector. These aspects include the climate 
crisis, the crisis in the production of foods and fodders, the crisis of the natural resources (protection and 
preservation of soil fertility, water resources, etc.).      

It is well known that the future development of agriculture after 2014 and its financing will 
be much more directly connected to the protection of the environment and the sustainable use of 
natural resources.  The provisional program for the development of rural regions in Bulgaria for the 
period 2014 – 2020 plans the creation of a separate measure called Organic Agriculture. As part of 
the old program period (2007 – 2013), the financing was under measure 214 (“Agro-ecological 
activities”), sub-measure “Organic Agriculture”.   

After the official presentation of the first draft of the operational program for the new period 
(2014 – 2020), it has become clear that the planned subsidies for agro-ecological activities are 
unsufficient. According to the explanation of the administration, due to the difficulties in utilizing 
the funds, they have been transferred to other program measures. Therefore, the next budget is 
prepared based on the funds that have been spent on organic horticulture and livestock breeding up 
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to now. The organic farmers, members of the Bulgarian Association “Organic products” [18], 
however, consider that the reasons for the unsufficient utilization of funds is due to the slow work 
of the administration and the unnecessary complex procedures which were changed only during the 
period 2009 – 2010.        

The sustainable development of rural regions in Bulgaria and the country in general requires 
a new approach to the development of organic agriculture and the remaining integrated agro – 
ecological activities. These particular good practices can lead to the stabilization of ecosystems, the 
preservation and development of natural resources and at the same time can stimulate the economy 
of rural regions [15]. 

Bulgaria will benefit from expanding the opportunities for supporting sectors with specific 
problem as well as from the innovative development of production in general, including in regions 
with unfavorable economic and social conditions.  It is also important to develop policies that 
encourage cooperation, including the establishment of professional groups of producers so that they 
can realize economies of scale or market their production more successfully. It is advisable to 
increase the support for the development of risk management systems in agriculture by designing 
new insurance schemes, setting up mutual funds or taking other measures. Last but not least, it is of 
key importance to train quality specialist who will work on all management levels and in the 
organic farms.   

The new Common Agricultural Policy (CAP) since 2003 has faced the serious challenge of 
developing highly productive and efficient agricultural sector whose production is competitive on 
the international markets that is at the same time highly sustainable, environmentally friendly and 
multifunctional. The objective is to satisfy quickly both the increased demand for food, fodder and 
biofuel and for high quality safe foods related to the high standards of European life [9].  To 
achieve this goal, it is necessary for the government to continue the trend of providing support and 
funding for the development of organic agriculture in the country.  There should be a higher level of 
consolidation of producers and processors, and more effective marketing. The competitiveness of 
the sector will increase considerably if there is better financial support for research work and 
development that can also benefit from a better partnership between the business and the higher 
educational institutions.  

Stimulating the development of organic agriculture in Bulgaria is one of the priorities of the 
agricultural policy of Bulgaria in the long run. This can be explained by the fact that organic 
farming provokes the need of adopting a new approach to agriculture in general, namely the holistic 
approach. This implies a new attitude towards the sector not only from a purely agricultural point of 
view but also from the perspective of protecting the environment, the biodiversity and people’s 
health. This approach has already been applied in many European countries for decades.  

The production of quality food products is becoming more important for a rising number of 
people. On one hand, this is a prerequisite for the constantly increasing importance of organic 
products. On the other hand, this requires the government to take certain measures in order to 
develop the domestic market for organic products, to promote them and support their organic 
processing.  Despite the high rates of development over the last years, the more significant 
problems [12] (which arose during the period 2007-2013) can be overcome during the new program 
period (2014-2020) by completing the planned measures and directing the efforts towards:  

 Getting involved in finding solutions to the problems of small farmers and 
entrepreneurs  (particularly those from the hilly and mountain regions as well as from the regions 
connected with Natura 2000 and protection of the biodiversity);  

 increasing the amounts of agro – ecological payments; 
 simplifying and facilitating the procedures for applying for subsidies;  
 opening new possibilities for subsidizing (provided for in the Rural Development Program  

2014-2020); 
 introduction of tax and credit reliefs; 
 training of specialists to work in the sector; 
 increasing the awareness of organic products and increasing the interest in them;  
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 accelerating the development of the market for organic products in Bulgaria by 
supporting all the interested parties; 

 creating a working mechanism for providing accessible information and consulting 
services to organic producers; 

 development of new effective technologies for organic production and offering them 
to the interested parties;   

 encouraging the production of seeds and seedlings for the organic production. 
If we have to summarize the challenges, which the sector of organic agriculture in Bulgaria 

has to meet during the period until 2020, they would include the following activities:  
 Stronger support and further development of organic agriculture in Bulgaria (support with 

reference to certifying production, entering new markets and applying complex practices that 
integrate organic farming with tourism, ecologically oriented, and other services);     

 Increasing the qualification and upgrading the skills of people employed in the sphere or 
organic farming; 

 Development of the system for distributing knowledge (complex knowledge of production 
technologies, economy and management of organic farms) and consultancy services; 

 Sustainable management of natural resources and activities related to climatic changes in order 
to achieve sustainable development of the agricultural sector;  

 Improvement of market accessibility by integration of markets; development of market infrastructure  
(farmers’ markets, commodity exchanges, markets, etc.); setting up professional organizations and 
cooperation of farmers, processors, traders or other interested parties involved in the production and 
supply of organic products and foods; promoting effective competitive environment; 

 Development of local markets and regional products;  
The completion of the planned activities under the 2014-2020 strategy implies that by 2020 

organic farming will have become gradually of primary importance for all sectors of the agricultural 
industry.      

The stated challenges correspond with the four main strategic goals of the Strategy for 
Development of Organic Agriculture in Bulgaria for the period 2013-2020 [1] (Figure 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

STRATEGY 

Increasing the number of organic farmers and processors to achieve higher 
competitiveness and effectiveness of organic production  

Bulgarian organic foods and drinks are well-known to Bulgarian consumers 
and are sold on international markets  

Scientific research, education and training in the area of organic 
farming that is oriented towards the business and the practice

Active participation of all interested parties in the 
development and implementation of the national policies 

in the sphere of organic agriculture 

Figure 4. Strategic goals of the development of organic agriculture in Bulgaria until 2020 
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It is expect that the achievement of the strategic goals will result in: 
 Stabilization and increase of organic farmers’ incomes by entering new markets for 

quality and healthy food products;  
 Preventing the process of abandoning lands and depopulation of rural regions;  
 Protection and recovery of natural resources by stabilization of ecosystems;  
 Increased competitiveness and sustainability of the Organic Agriculture sector.   
In conclusion, we could say that the European, national and regional support for the 

development of organic agriculture and the establishment of effective markets, consultative services 
and efficient communication could be viewed as an undisputable priority in the development of 
Bulgarian agriculture for the period 2014 – 2020.    

Organic agriculture in Bulgaria in the long run is directed towards continuing the trend of 
increasing the number of organic farmers, organically certified lands and stock-breeding farms, 
entering new markets for exporting Bulgarian organic production and improving its processing.  

The challenges to the sector are related to the wide support for its development, the training 
of qualifies specialists, the growth of consultancy services, improvement of market environment, 
development of local economies and coming up with unique regional products by various form of 
collaboration. 
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 In the contemporary legal theory a renewed interest in the category innominate contracts 

has been inspired as a consequence of the worldwide process of globalization and the accelerated 
growth in the international business communications. The market dynamics creates a medium for 
entering into new and economically adequate models of contracts in respect of which the traditional 
theoretical constructions cannot be applied. Statements and discussions have been developed in the 
research studies for the purpose of clarifying their legal nature and the creation of a relevant 
doctrine study. The extent of scientific research work in the specialized theory is limited, 
notwithstanding the employment of these types of contracts in trade practices.  

This paper introduces the development of the category innominate contracts and brings out 
as controversial and debating two scientific problems. The one refers to the criteria used for the 
legal qualification of this type of agreements in the system of the contract law under the current 
conditions. The second pertains to the margins of freedom to contract and the applicable laws for 
their realization.  

The main scientific goal is by legal analysis to systematize the particular legal properties of 
the innominate contracts as an independent legal category, and to exhibit their essential legal 
properties.  

It supports the thesis that the creation of new models of contracts for performance of 
entrepreneurship activities is resultant from the normative process of convergence between the legal 
systems and the worldwide globalization process. The scientific conclusion is that the innominate 
contracts have formed to become an independent institute of the contract law.  

The term innominate contract is generalizable and reflects agreements which cannot be 
referred to the contracts regularized by the national laws. In this regard the future work of both 
theory and science is to build a methodology to help clarify their legal essence based on objective 
scientific criteria.   

The analysis of the term innominate contracts is nearly concerned in the ideas of the Roman 
jurisprudence and the evolution of the legal theory. The characterization of the category requires 
retracing of its historical development due to the fact that the history is a key to the legal analysis 
and is directly linked to the present [1]. 

Historically, the concept of nominate and innominate contracts is an example of the genius 
of the Roman legal thought. The origin of the contractual commitment of the innominate contract 
and its defense are found to be one of the significantly difficult rationales in the civil law. The 
differentiation of the innominate contracts as a separate classification was developed in a period 
when the approved contracts were not able to meet all needs of the slaveholding societies.  

The Roman legal system was built upon the idea of exhaustion of the contracts, each having 
its own economic purposes and being defended by a separate claim. The innominate contracts were 
spurred by the need to give legal form to the newly emerged property relations, mostly to the 
exchange, so that the strict formalities of the civil legal system could be surmounted. This, in 
particular, was used to ensure the transition to the contemporary principle of freedom of 
negotiation. 

In the postclassical Roman law, which was governed by the economic slowdown of 
slaveholding, as contracts were recognized not only those contracts in the civil law which had 
claims, but also all agreements which entailed legal consequences. As a result of the effect of the 
usual concepts and the Christian law the mere consent was deemed to be binding: solеus consensus 
obbligati. So the innominate contracts were over time approved as source of legal bonds.  
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The Roman law, mostly represented by Codex Justinianus, adopts the concept of the 
informal agreements as legally binding, along with the acknowledgment of the principle pacta sunt 
servanda: the contracts are effective as law for the contracting parties. Characteristic feature of 
these contracts is the presence of a non-gratuitous element and an actual condition falling within the 
expression: do (facto) ut des (facias).  

In Codex Justinianus the following division of the innominate contracts has been approved:  
а) do ut des contracts –(I give that you may give) it conveys property in an item so that to 

transfer property to another item;  
b) do ut facias contracts – (I give that you may do) I convey property in an item so that I 

could receive a certain action 
c) facio ut des contracts - (I do that you may give) I perform an action so that I could obtain 

title to an item;  
d) facio ut facias contracts – (I do that you may do) the party does an act to receive 

consideration. 
Along with the process of approval of the innominate contracts there was development of 

the theoretical explanation of their legal substance. They were defined as „informal agreements by 
virtue whereof one of the parties performed consideration against consideration by the other 
party“[2, p.375]. Their distinguishing mark compared to the other civil contracts in the Roman law 
was that one of the party performed its consideration immediately while the other offered only a 
promise for consideration, without immediate performance. In these informal agreements the 
obligation accrued not at the time the parties came to terms but when one of the parties had already 
performed her promise on that ground. By this mark they resemble the real contracts according to 
the contemporary legal theory. The main argument is that the consent is not enough for that 
contract, and it requires performance of the obligation by one of the parties. It is a cause for the 
other party to assume and perform an obligation. The idea of admissibility of the innominate 
contracts is accepted in most of the legal systems, particularly in the countries having adopted the 
continental legal system, such as France, Germany, Russia and Bulgaria. 

At the present stage, in the literature sources there is a great variety of terms to name the 
agreements for which there are no explicit legal arrangements. The synonyms used to designate 
these contracts are “atypical”, „unqualified“, „with unusual content“ or „unnamed“ [3, pp.106]. In 
this sense what makes a difference is the contents that are implied in the term innominate contract 
as an expression of its specific characteristics.  

In the legal studies, Butler, Е. [4, p.9-26], having studied the civil law theory, substantiates 
the thesis for the existence of an indirect evidence in law about the essence of the innominate 
contracts. It is contained in their characterization as „agreements not provided for in legal 
instruments“. Subsequently Clein accepts that the legislation contains the right of the legal entities 
to enter into contracts which are not explicitly arranged. The only obligatory rule is that they do not 
contravene the law [5, р.945]. In this sense, the entities’ right to enter into innominate contracts is 
taken as a form of manifestation of the freedom to contract principle in the private legal relations.  

The concept of freedom to contract is broadly studied in the legal theory. It is taken as a 
main principle of the contract law. The scientific efforts are aimed mainly at the determination of its 
contents. The term is defined as the legal capacity of both natural persons and business entities to 
create contracts and determine their contents. At the present stage, the freedom to contract is based 
on the theory of the subjective rights as one of the foundations in the legal methodology for the 
legal capacities of the separate entity guaranteed by the particular country. Given the said 
theoretical construction, the freedom to contract is a subjective right to act when entering into the 
contract in accordance with the objective law and its limitations [6, pp.1]. In the Anglo-American 
contract law the freedom to contract means to afford private individuals the opportunity to engage 
in private lawmaking [7, pp. 84-93].  

Due to the complex nature of the term in the specialized theory, it is maintained that the 
following components fall within the contents of the liberty of contract:  

 Freedom to enter into contracts;  
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 Freedom to choose a partner in the contract;  
 Freedom to determine the contents of the contract, including the 

freedom to determine its type, to enter into a contract which is not explicitly 
arranged by the law, and the freedom to negotiate rights and obligations other than 
those provided for in the law;  

 Freedom to choose the applicable laws in the relations with 
international entities.  

The freedom to contract principle is directly bound to the autonomy of will principle. The 
main argument is that contracting is a process of laying down rules, and produces legal 
consequences due to its legally acknowledged binding role.  

The relation of the innominate contracts with the approved freedom to contract principle 
poses the question of the legally established limits of their validity. The freedom to create and 
model contract structures in the parties’ own discretion is not without some restrictions [8]. Various 
criteria have been introduced in the separate legal systems aiming at defending the public order, 
morality and law. The following have been substantiated as regulatory restrictions in determining 
the contents of the innominate contract: a) non infringement of imperative legal regulations; b) non 
infringement of the good morals; c) restrictions connected with licensing regimen introduced; d) 
restrictions as to the subject matter, contents and the form of the real estate transactions; e) the 
customs in practice and bona fides introduced by the lawmaker as objective criteria for the contract 
interpretation; f) the public order built upon the main principles of law.  

The validity of the autonomy of will principle is debatable especially when the parties are 
not economically equal. The researcher Florian Rödl used a social approach in revealing the 
contents of the freedom to contract, and substantiates the thesis for the introduction of regulations 
aiming at defending the economically more vulnerable party against disloyal contracts. He further 
developed the idea by introducing the following requirements in entering into the contract: a) bona 
fide in expressing consent; b) attainment of just conditions, sustained by the German scientist Karl 
Larenz; c) equal treatment of the parties; [9, pp. 62].  

The problem having been raised in the contemporary legal theory is that of the new 
beginning to be laid at the bottom of the concept about the elaboration of the legal essence of the 
innominate contracts. The principle of justice has been suggested as a new methodological base for 
analysis. To what extent the justice as a legal category is in the position to function as a new 
theoretical foundation for the innominate contracts could be estimated only after its contents have 
been characterized. The main difficulties are connected with the absence of unity in its definition. 
The analysis of the individual theoretical statements shows evolution in the legal characteristics of 
the term. 

One of the viewpoints regarding justice is particularly focused on its aim to defend any legal 
interest acknowledged by the regulations, subject to the existence of a maximum balance of 
interests of the separate legal entities. In this sense, the main criteria to which the statement of 
justice refers is ascertained, i.e. the harmony between the individual and the publicly acknowledged 
legal interest. 

Justice may also be viewed as a rule of conduct provided for by the court based on the 
legislation, its legal consciousness and the particular circumstances. Justice is ascertained by rating 
the parties’ actions and the characteristics of the particular contract. In this sense, it exists when the 
contract has been concluded of one’s own free will.  

The justice principle serves for assessment of culpa in contrahendo – fault in conclusion of a 
contract, existence of a flaw in the will (violence, mistake, fraud), ascertainment of equivalence of 
consideration in the non-gratuitous contracts. In the contract law the right of freedom to contract is 
not boundless, but is closely connected with the contract justice, which comprises of the idea of the 
fair price [9, pp. 59]. 

The main problem associated with the delimitation of the innominate contracts is connected 
with the development of methods to be used for the establishment of objective criteria. The 
methods are a synthesis of legal characteristics applicable to the agreement for its delimitation from 

 238



the regulated contracts. In this study the systematization of the scientific criteria is based upon the 
approved types of contracts in the legal doctrine. The following parameters are used for drawing 
justified conclusion about the qualification of the contractual agreement as innominate contract: a) 
sphere of application; b) reason for conclusion of the contract; c) special considerations relating to 
the conclusion of the contract; d) special considerations in respect of the contract contents; e/ mode 
of distribution of the rights and obligations; f) assessment for equivalence and non-gratuitous 
nature of the relations; g) sources of regulation.  

The innominate contracts, both historically and at the present stage of development of the 
public relations, are used in property-related civil and commercial relations. They are a distinctive 
result of the process of convergence of the two systems: the common law and the continental law 
systems. Consequently, there is a mutual penetration of agreements of Anglo-Saxon origin 
(franchise, distribution) into the countries which have adopted the continental legal system 
(Bulgaria, France, Germany).  

The sphere of application is a factor which determines the requirement for specific qualities 
in respect of the parties having concluded the contract. Usually, these are subjects of the 
commercial law acknowledged to engage in entrepreneurship activities in accordance with their 
national laws and regulations.  

The reason for conclusion of innominate contracts is closely related with estimation of their 
validity, and the determination of the applicable laws in case of eventual disputes.  The innominate 
contracts are resultant from the contractual freedom which is proclaimed to be the main principle in 
the private law. As a result of this fact, there are no provisions of the positive law to govern the 
particular contractual agreement.   

The special considerations relating to the conclusion of the innominate contracts suggest 
determination of the initial moment for their entering into force.   Therefore, their characteristic 
feature is their consensual nature. Reaching consensus on essential terms and conditions of the 
contract is critical for the creation of a legally binding agreement. 

Particular emphasis in their legal characteristic is placed on the existence of equivalence in 
the relations between the parties.  Judging from the arguments of the Roman civil law scholars, in 
this kind of agreements there is always consideration – a feature that is typical in the modern 
context of commercial relations and entrepreneurship.  

 The contents of the innominate contract must comply with the requirement for validity of 
the parties’ will and the form of its expression. In the legal doctrine and jurisprudence is has been 
accepted that the name of a contract is not binding on the court in respect of the agreement 
qualification. The appraisal in respect of the type of the agreement is closely bound to the 
interpretation of the actual will of the parties and the provided rights and obligations. 

 Specifics could also be found in the way the rights and obligations between the parties to 
the agreement have been allocated. In the innominate contracts, as a result of their non-gratuitous 
nature, the counter obligations are of synallagmatic and bilateral character. This is further 
substantiated by the concept of the Roman jurists on the basis of which in that type of agreements 
the performance of an obligation occurred after the performance of the counter obligation. The non-
gratuitous nature and equivalence of the relations suggest existence of obligations for both parties to 
the contract, which in turn characterizes the innominate contracts as bilateral agreements.  

The whole point of delimitation of the innominate contract is to define the applicable law. 
The sources could be systematized, which is a factor for the specific rights and obligations 
connected with the performance of the contracts and the solution of the disputes. Based on the 
analogy of statute it should be acknowledged that in respect of that type of agreements the 
respective application of the general science of contracts is admissible. The legal argument is that 
the innominate contracts possess the generic characteristics of the contracts in general and submit to 
the general regulations arranged by the contract law of the respective country. Collaterally, there is 
the application of the trade customs and the general principles in law. In the innominate contracts 
the dispositive norms provided for by the objective law and governing any of the main types of 
commercial and civil contracts are applied. 
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Based on the theoretical model it is possible to create a legal algorithm for qualification of 
a particular agreement as innominate contract. In order to draw a valid conclusion, the 
following stages need to be surmounted: a) juxtaposition of the particular agreement to the 
regulated contracts; b) determination of the applicable law; c) interpretation of the particular will of 
the parties and drawing out the subject matter and their rights and obligations; d) qualification for 
validity of the contract based on the principle of free choice of agreement and determination of its 
contents; e) synthesis of the specific features of the contract as compared to the regulated contracts, 
based on certain arrangements such as rights and obligations. 

The legal characteristics of the innominate contracts may be revealed by their juxtaposition 
to the mixed contracts which have a similar legal category so that to give it greater clarity. The main 
difference is in the subject matter and their contents. In the mixed contracts there is certain 
combination of elements from different contracts provided for in the law or in other regulations. In 
respect of the innominate contracts the general science of the contracts and the principles of law are 
applied, while in the mixed contracts that part of the positive law is applied which regulates the 
respective element of the nominate contract included therein.  As long as the analogy of law is 
acknowledged as a means of law enforcement in the innominate contracts, it is applicable to the 
mixed agreements. The regulation regarding the achievement of consensus between them for the 
purpose of entering into the contract is also specific. In the innominate contracts the rule in 
principle is coincidence of the will on a uniform subject of the contract, while in the mixed 
contracts the consent comprises of singular coordination of the will on each part of the essential 
conditions which form its contents. In this aspect the innominate and mixed contracts should be 
considered as individual and independent legal categories.  

The problem regarding the determination of the principles for legal regulation of the 
innominate contracts is also debating. There is no unambiguous answer and solution in theory, the 
following statements being made [10]: 

 The innominate contracts’ regulation is made in the first place on the 
basis of the general rules and principles of the contract law; 

 The provisions of the general law of obligations have priority, where 
separate provisions of the nominate contracts are allowed to be applied based on the 
„analogy of law“; 

  Priority is given to the considerations of the parties in the particular 
contract, where the separate provisions of the nominate contracts are applied 
subsidiary; 

 Priority is given to the special provisions for similar nominate 
contracts; 

One of the concepts is that in respect of the innominate contract the general principles and 
provisions of the contract law are applied [11, p.41]. The main argument comes from the reason for 
the conclusion of that type of agreements, i.e. the freedom to contract. In law enforcement, 
importance is attached to the established hierarchy of the sources of law, depending on the legal 
systems adopted by the national legislation. In respect of some countries, mostly the USA and Great 
Britain, the thesis for the application of the minimalist approach is supported, which enables 
business to choose how to manage their contracts and at the same time state their preferences as 
regards the application of separate substantive provisions of law.  [12, p. 173-217].   

Finally, it can therefore be concluded that the innominate contracts possess specific legal 
features which is grounds for their acknowledgment as an individual institute of the contract law. 
The main tendency is directed towards enlargement of their sphere of application as a result of the 
convergence of the separate legal systems. The contemporary studies maintain the idea for the 
creation of a general theory of contract law, which may be implemented on the basis of uniform 
principles and universal legal categories [13, p.147]. It is essential to adopt a new scientific 
approach to account for two crucial factors, i.e. acknowledgment of the legal diversity on a 
worldwide scale and in Europe, and consolidation of the legal achievements for harmonization of 
separate aspects of the contract law. The idea for the development of a general theory of contract 
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law is taken in positively in respect of the law of the European Union, the national legislations and 
the principle of subsidiarity.  
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ГЛАВА 3.6. ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ У РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 

Андрощук Г.О., 
кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ 
інтелектуальної власності НАПрН України 

Афян А.А., 
здобувач НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН 

України 
 

Інститут географічних зазначень в Європейському Союзі, США та Україні.   
Термін «географічне зазначення» є відносно новим терміном. У своїх напрацюваннях 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) вважає, що він призначений для 
використання в найбільш широкому сенсі. Під його дію підпадають усі існуючі способи 
охорони назв та позначень, незалежно від того, чи зазначають вони, що якості даного виробу, 
визначаються його географічним походженням (найменування місця походження) або 
просто вказують на місце походження (зазначення походження). Цей термін також охоплює 
зображувальні позначення, оскільки географічні зазначення складаються не лише із назв 
міст, регіонів або країн, але можуть складатись також із зображень без словесної назви місця 
її походження, наприклад такі, як Ейфелева башта для Парижу, Тауерський міст для Лондона 
тощо.  

Географічні зазначення (ГЗ) як економіко-правовий інститут і об'єкт інтелектуальної 
власності тісно пов'язані з правовою культурою різних країн і відрізняються різноманіттям 
форм та складним характером. Спеціальна (sui generis) cистема охорони ГЗ в ЄС пов'язана з 
системою цивільного права, прийнятою в країнах континентальної Європи, наприклад у 
Франції, Італії, Португалії, Іспанії [1]. Традиція використання географічного зазначення  
походження продукції в країнах Європи походить ще з XV століття, коли був затверджений 
декрет французького парламенту, що регламентував виробництво сиру «Рокфор». 

Мотиви, що  спонукають країни або регіони надавати правову охорону географічним 
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зазначенням,  можна звести до двох основних: 
1) економічний: очевидне підвищення  визнання  комерційних переваг 

географічних зазначень, особливо що стосується сільськогосподарських та харчових 
продуктів, для країн-експортерів, які можуть покластися на додану вартість, що можуть дати 
географічні зазначення; (так у Франції налічується понад 113 тис. сільськогосподарських 
продуктів, що містять найменування місця походження. Вартість лише французьких вин, 
що містять найменування місць походження, складає 15,6 млрд. Євро або 85% річного 
виробництва Франції, а бренді - 1,5 млрд. Євро. Річний оборот молочних продуктів, в 
основному сирів, складає 2 млрд. Євро) [2]. 

Обсяг продажу товарів з ГЗ в 2010 році в ЄС склав 54,3 млрд. € (оцінюється в 
оптовому обсягу продукції регіону). Це складає 5,7% від загального сектора харчових 
продуктів та напоїв ЄС.  Вартість експорту  товарів з ГЗ  в ЄС склала 11,5 млрд. €. Серед 
загального обсягу експорту промисловості ЄС 15%  складають продукти харчування і напої. 
Цей успіх є відображенням кількості зареєстрованих в ЄС  ГЗ: 1561 вина,   332 спиртні напої, 
1130 продукти харчування, з яких 14 – походять з третіх країн (в основному Азії). 

2) місце походження як елемент ідентифікації товару: найменування місця 
походження товару або географічне зазначення є найважливішими інструментами 
розрізнення товарів на світовому ринку. Ці інструменти передають та гарантують 
споживачу переваги, сконцентровані в товарі, які можуть містити до сотні років 
традиційної ремісної майстерності та особливих природних характеристик і характеристик 
навколишнього середовища регіону, що закладені в специфічному продукті. 

У юрисдикціях "загального права", які наслідували британську правову систему, для 
отримання охорони ГЗ заходи проти недобросовісної конкуренції поєднались з реєстрацією 
географічних зазначень в межах законодавства про торговельні марки (у вигляді 
колективних або сертифікаційних знаків) [3]. У США переважають традиції загального 
права, і ГЗ охороняються за допомогою законодавства про товарні знаки. 

Угода ТРІПС зобов'язує держави - члени (серед яких є країни як цивільного, так і 
загального права) надавати охорону ГЗ, однак дозволяє їм використовувати конкретні форми 
охорони на свій розсуд. Цікаво, що Великобританія, будучи країною загального права, 
досить безболісно прийняла європейську модель охорони ГЗ як особливого виду 
інтелектуальної власності. Це дозволяє оптимістично дивитися на подальше поширення 
цього способу охорони ГЗ в країнах загального права. 

Наведемо порівняльний аналіз систем охорони ГЗ в ЄС і США та оцінимо 
перспективи їх зближення з урахуванням гострої зацікавленості європейських виробників 
сільськогосподарської продукції в охороні їх ГЗ на величезному американському  ринку. 

Європейський Союз. В Європейському Союзі загальна кількість зареєстрованих 
географічних зазначень становить близько 5 тис., з яких основна частина (85%) припадає на 
зазначення для вин та спиртних напоїв.  Система охорони ГЗ у ЄС існує, незалежно від 
товарних знаків.  Початок їй було покладено Регламентом  ЄС 2081/ 92 Про охорону 
географічних зазначень та зазначень походження для сільськогосподарських продуктів та 
продуктів харчування. У ньому говорилося про різноманітність національних практик 
реєстрації зазначень походження товарів в ЄС і необхідність однакового підходу до їх 
охорони. Єдина система охорони ГЗ повинна забезпечити добросовісну конкуренцію 
виробників продуктів, зазначених вказівками їх походження, і збільшити довіру до них з 
боку споживачів. 

Регламент ЄС № 2081/92 щодо правової охорони географічних зазначень та зазначень 
місць походження для сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування. Регламент 
№ 2081/92 був прийнятий Радою Європейських співтовариств 14 липня 1992 року і набув 
чинності 26 липня 1993 року. Він застосовується лише до сільськогосподарських продуктів 
та продуктів харчування, але не до промислових продуктів. До продуктів, що маються на 
увазі, відносяться пиво, природні мінеральні води та джерельні води, напої, вироблені з 
екстрактів рослин, хліб, кондитерські вироби, цукерки, торти, печиво та інші пекарські 
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товари, а також натуральні гуми та смоли. Найважливіше, що Регламент не застосовується 
до вин та спиртних напоїв, які регулюються іншими законодавчими актами, як 
зазначалось раніше. 

Розширити сферу правової охорони географічних зазначень Європейський Союз 
спонукає ціла низка факторів. Звичайно, основними мотивами є економічні, такі як 
запровадження в рамках Співтовариства "спільної сільськогосподарської політики" та 
забезпечення назвою, що охороняється, гарантій вищої якості продукту для споживачів. Але 
серед мотивів є також і інші важливі мотиви, такі, як бажання гарантувати споживачу 
точність інформації, що вказується як географічне зазначення та запровадження для 
співтовариства єдиної стандартизованої системи правової охорони. Регламент вимагає, щоб 
географічне зазначення було зареєстроване на рівні співтовариства для того, щоб воно 
отримало правову охорону в усіх державах-членах. Для того, щоб географічне зазначення або 
зазначення місця походження відповідало умовам реєстрації, продукти, що охороняються 
таким зазначенням, повинні відповідати визначеній кількості вимог, що перераховані 
в специфікації продукту. 

Зазначення місця походження та географічне зазначення. Стаття 2 Регламенту 
визначає різницю між зазначенням місця походження та географічним зазначенням. 
"Зазначення місця походження" визначено, як назва регіону, особливого місця або, у 
виняткових випадках, країни, що використовується для визначення сільськогосподарського 
продукту або продукту харчування та відповідає трьом кумулятивним умовам: 

 (1) продукт повинен походити з цієї географічної місцевості;  
(2) якість або характеристики продукту повинні бути в основному або виключно 

обумовлені географічним навколишнім середовищем, включаючи природний та людський 
фактори; (3) виробництво, обробка та підготовка продукту повинні здійснюватись у 
визначеній географічній місцевості. 

"Географічне зазначення" визначене, як назва регіону, особливого місця або, у 
виняткових випадках, країни, що використовується для визначення сільськогосподарського 
продукту або продукту харчування та відповідає трьом кумулятивним умовам: 

(1) продукт повинен походити з цієї географічної місцевості;  
(2) специфічна якість, репутація або характеристики повинні приписуватись такому 

географічному походженню; 
(3) виробництво та/або  обробка та/або  підготовка продуктів повинна 

здійснюватись у визначеній географічній місцевості.  
Виходячи з визначень, наведених в статті 2, можна зробити висновок, що поняття 

"географічного зазначення" є ширшим порівняно із поняттям "зазначення місця 
походження". Воно не вимагає, щоб якість або характеристики продукту містили в собі 
людський, або природній фактори, і, на додаток, не вимагає, щоб продукт був вироблений, 
оброблений та підготовлений у визначеній географічній місцевості. Французьке 
визначення АОС схоже на європейське визначення "географічного зазначення" і вимагає 
також, щоб якість або характеристики продукту містили в собі обидва – людський та 
природній фактори. Прикладом найменування місця походження продукту може слугувати 
"Proscuitto di Parma - Parma Ham" (прошутто ді Парма - пармська шинка), в той час, як 
прикладом географічного зазначення — "Scottish Lamb" (шотландське ягня). 

Однак труднощі з реєстрацією ГЗ, що походять з США, в рамках європейської 
системи спонукали США в 2005 році подати до СОТ скаргу. США заявили про 
дискримінаційний характер Регламенту ЄС 2081/92, що порушує Угоду ТРІПС і змушує 
треті країни приймати європейський стиль охорони ГЗ. У результаті в 2006 році був 
прийнятий Регламент 510 / 2006 про охорону географічних зазначень та зазначень 
походження для сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування (далі - Регламент 
ЄС), який замінив редакцію 1992 року.  Він спростив подачу заявок на реєстрацію ГЗ для 
країн, які не є членами ЄС. 
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Регламент ЄС визначив два типи реєстрованих ГЗ: охоронювані найменування 
(вказівки) місця походження (PDO) та охоронювані географічні зазначення (PGI). Останні 
охороняють більш широке коло продуктів, властивості яких меншою мірою пов'язані з 
географічним місцем походження, ніж властивості продуктів, які маркуються PDO. 

Регламент ЄС встановив спеціальну процедуру подачі заявок на реєстрацію PGI і 
PDO, доступну як для виробників країн ЄС, так і для виробників інших країн. 

США. Хоча Угода ТРІПС визнає ГЗ в якості окремої форми інтелектуальної 
власності, в Законі про товарні знаки США відсутня згадка про ГЗ як такі. В США ГЗ 
охороняються як різновид товарних знаків, звичайно як сертифікаційні знаки, що 
засвідчують походження товарів або послуг з якогось регіону. Сертифікаційні знаки 
реєструються, як і інші товарні знаки. Індивідуальні географічні найменування вважаються 
споконвічно позбавленими розрізняльної здатності, і для їх реєстрації необхідно доводити 
набуття ними розрізняльної здатності в процесі використання. Для сертифікаційних знаків 
така вимога відсутня. Знаки можуть бути зареєстровані на ім'я будь-якої людини, 
муніципального органу, штату, держави, навіть якщо заявник не має ділового чи 
торговельного підприємства. 

Географічні зазначення та сертифікаційний знак. Обидва ці позначення призначені 
для інформування споживачів про те, що маркований ними продукт відповідає певним 
стандартам. Обидва вони використовуються особами, які не є їх власниками, за умови 
виконання ними стандартів виробництва продуктів. 

У разі PDO і PGI роль групи виробників, продукти яких маркуються даними 
позначеннями, полягає в контролі їх використання і підтримці системи перевірки, що 
забезпечує постійну відповідність продукції стандартам, встановленим специфікацією. У 
США сертифіковані стандарти якості, безпеки та інших характеристик продуктів встановлює 
власник знака, він же здійснює контроль за використанням знака особами, що випускають 
сертифіковані продукти. Права на сертифікаційні знаки часто належать державним 
організаціям, які за своїми функціями близькі до ліцензіарів товарних знаків. Наприклад, 
«картопляна» комісія штату Айдахо (Idaho Potato Commission) відповідальна за рекламу, 
маркування, упаковку картоплі, а також за ліцензування сертифікаційного знака картоплі 
Айдахо і здійснення прав на нього. Дія сертифікаційного знака має відновлюватися кожні 10 
років. PGI і PDO діють безстроково за умови відповідності маркується ними продуктів 
встановленим критеріям. 

Проблема географічних найменувань, що стали родовими позначеннями. 
Розвиток міжнародної торгівлі, формування глобального ринку, поширення ринкових 
технологій, заснованих на географічному брендінгу (зокрема, у зв'язку з популярністю 
європейських брендів у іммігрантів Нового Світу), загострили конкурентну боротьбу між 
виробниками сільськогосподарської продукції. Наприклад, у США сир пармезан став 
родовим позначенням для витриманих твердих сирів. Тим часом у ЄС назва сиру Parmigiano 
Reggiano (парміджано реджано) охороняється як PDO і застосовується тільки для сирів, 
вироблених за спеціальною технологією в регіоні Парми (Італія) [4]. Цей конкретний 
приклад демонструє принципову відмінність в європейському та американському підходах 
до питання охорони географічних найменувань, що перетворилися на родові позначення  

Світове співтовариство зробило кілька спроб запобігти незаконному використанню 
ГЗ. Так, Мадридська угода про припинення неправдивих або таких, що вводять в оману 
вказівок джерела на товарах 1891 р. заборонила країнам - членам допускати перетворення ГЗ 
в родові позначення без рішення національного суду. Лісабонська угода про охорону 
найменувань походження і їх міжнародну реєстрацію 1958 р. зобов'язала країни-члени 
охороняти найменування місць походження як такі в країні походження і реєструвати їх в 
Міжнародному бюро ВОІВ. Після реєстрації найменування місць походження охороняються 
в інших країнах – членах і не можуть вважатися родовими позначеннями до тих пір, поки 
вони охороняються у країні походження. 
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Слід зазначити, що США не приєдналися ні до Мадридської, ні до Лісабонської угоди. 
Водночас, Італія та Франція з їх сильними традиціями охорони ГЗ, вже понад півстоліття є 
членами цих угод. 

Спроби ВОІВ виробити єдину позицію стосовно охорони ГЗ і укласти 
багатосторонню угоду в цій сфері, здійснені в останні десятиліття ХХ століття, не мали 
успіху.  Положення  Угоди ТРІПС також відображають протиріччя з цього питання між 
країнами цивільного права та загального права. Якщо ст. 22 передбачає загальні зобов'язання 
країн - членів з охорони ГЗ, то ст. 24 містить винятки з цих зобов'язань, зокрема виключення, 
що допускає вільне використання найменувань, які стали родовими в країні - члені, і 
виключення, що допускає співіснування ідентичних чи подібних товарного знака та ГЗ. 
Більш детально дивись матеріали окремого дослідження [5,6]. 

Одна з пропозицій ЄС полягала у створенні багатостороннього реєстру ГЗ. ЄС 
запропонував вважати всі географічні найменування, охоронювані як ГЗ в країнах - членах 
СОТ, спочатку мають юридичну силу і здатними бути зареєстрованими в багатосторонньому 
реєстрі. Якщо країна - член СОТ протягом 18 місяців не бажає або нездатна оцінити 
повідомлення про конкретне ГЗ, погодитися з його охороною або ж відкинути її, вона не 
може більше наполягати на тому, що дане найменування стало в ній родовим. Найменування 
буде включено в багатосторонній реєстр і охоронятися як ГЗ від несанкціонованого 
використання у всіх країнах - членах СОТ. 

Регламент ЄС, як і закон про товарні знаки, забороняє реєстрацію географічних 
найменувань, які стали родовими позначеннями в якості ГЗ. Однак, на відміну від закону про 
товарні знаки, найменування, зареєстроване як ГЗ, ніколи не втратить охороноздатності 
внаслідок перетворення в родове позначення. Крім того, європейська система охорони ГЗ 
залишає більше шансів на повернення охорони географічних найменувань, які набули 
родового характеру. 

Для оцінки родового характеру найменування регламент ЄС передбачає урахування 
судами ряду факторів, у тому числі існуючу ситуацію в країнах - членах, масштаби 
споживання, сприйняття ГЗ споживачами, а також національні закони і закони 
Співтовариства. Ґрунтуючись на Регламенті ЄС, Європейський суд, правомочний виносити 
остаточне рішення про статус ГЗ, постановив, наприклад, що назви Feta, Parmesan, Bayerishes 
Bier, які тривалий час вважалися родовими, охороняються згідно з Регламентом ЄС. Суд 
вказав, що найменування, яке зберігає асоціації з місцем виробництва, має шанси на 
повернення йому статусу реєстрованого ГЗ. 

Менш певна ситуація з сертифікаційними знаками в США. Зареєстрований 
сертифікаційний знак повинен володіти деякою розрізняльною здатністю, щоб відобразити 
звинувачення в недійсності. Якщо знак відомий в США, його можна захищати від 
ослаблення розрізняльної здатності. Встановлення популярності вимагає врахування 
багатьох факторів, у тому числі терміну використання, територіального охоплення, обсягу 
продажу товарів, маркованих знаком, розміру витрат на рекламу. В цілому можна сказати, 
що обсяг охорони сертифікаційних знаків в США набагато більш обмежений і невизначений, 
ніж обсяг охорони ГЗ в ЄС, який іноді поширюється навіть на інші товари та послуги (тобто 
інші, ніж ті, для яких використовується зареєстроване ГЗ). 

Згідно з вимогами Євросоюзу, виключне право на використання назви «пармезан» 
належить сироварам з італійського міста Парма, споконвічно грецький м'який сир "фета" 
може бути зроблений тільки в Греції, сир «грюйер» - в однойменному місті Швейцарії. Крім 
того, обмеження на використання найменувань торкаються ряду німецьких продуктів: 
шварцвальдської шинки, сардельок братвурст, «октоберфестівського» пива та інших товарів.  

З таким підходом, і можливими втратами для національної економіки, категорично не 
згодні американські виробники і чиновники. За розрахунками сироварів з США, вимушена 
зміна найменувань призведе до $ 4 млрд. збитків у галузі (у т.ч. витрати на розробку нових 
етикеток і маркетингове просування продуктів з новими назвами). Нещодавно група 
сенаторів із демократичної і республіканської партій (40 осіб) підготували лист на адресу 
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міністра сільського господарства і торговельного представника США, які ведуть переговори 
про умови зовнішньої торгівлі з Євросоюзом. «Ми закликаємо відхиляти будь-які вимоги в 
рамках Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (ТАТІП), які 
тим чи іншим чином обмежать права американських виробників на використання 
загальноприйнятих назв продуктів харчування», - сказано в листі. [7].  

Економічне значення географічних зазначень в ЄС. Нещодавно, за підсумками 
Спільного проекту Європейського патентного відомства і Відомства з гармонізації на 
внутрішньому ринку, опубліковано аналітичний звіт Intellectual property rights intensive 
industries: contribution to economic performance and employment in the European Union Industry-
Level Analysis Report, September 2013 (“Права інтелектуальної власності галузей 
промисловості: вклад в економічні показники і зайнятість  в Європейському Союзі. Аналіз 
рівня промисловості, вересень 2013") [8].  

Нижче наведено основні показники, що характеризують ГЗ-інтенсивні  галузі 
промисловості держав – членів ЄС. Хоча частка ГЗ-інтенсивних  галузей в зайнятості або 
ВВП становить менше 1% в кожній з держав-членів, а в середньому по ЄС складає  0,2% і 
0,1%, відповідно, чотири ГЗ-інтенсивні галузі промисловості використовують значну 
кількість зайнятих людей у Франції, Італії , Іспанії, Португалії, Німеччині і 
Великобританії.(див. Таблицю 1). На Францію зокрема, з її великою виноробною 
промисловістю, припадає понад 1/3 ГЗ- інтенсивної  зайнятості в ЄС. 

Таблиця 1  
Частка ВВП та зайнятості в ГЗ-інтенсивних галузях промисловості за країною-членом, 

2010 р. [8] 
Країна Частка ВВП Частка загальної зайнятості 
Австрія 0,1% 0,1% 
Бельгія 0,0% 0,0% 
Болгарія 0,1% 0,1% 
Кіпр 0,0% 0,1% 
Чехія 0,0% 0,0% 
Данія 0,0% 0,0% 
Естонія н/а н/а 
Фінляндія н/а н/а 
Франція 0,3% 0,5% 
Німеччина 0,1% 0,1% 
Греція 0,1% 0,2% 

Угорщина 0,1% 0,1% 
Ірландія 0,1% 0,0% 
Італія 0,2% 0,3% 
Латвія 0,0% 0,0% 
Литва н/а н/а 

Люксембург 0,0% 0,0% 
Мальта н/а н/а 

Нідерланди 0,0% 0,0% 
Польща н/а н/а 

Португалія 0,2% 0,6% 
Румунія 0,1% 0,0% 

Словаччина 0,1% 0,1% 
Словенія 0,1% 0,0% 
Іспанія 0,1% 0,2% 
Швеція н/а н/а 

Велика Британія 0,2% 0,0% 
Загалом ЄС 0,1% 0,2% 

 

Слід зазначити також, що хоча їх частка в національній економіці є помірною, ГЗ-
інтенсивні галузі промисловості значною мірою сконцентровані в окремих регіонах держав-
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членів, де вони є важливою частиною місцевої економіки.  ГЗ є також важливою частиною 
загальних харчових продуктів та напоїв в деяких державах-членах, як показано в Таблиці 2.  

В цьому дослідженні оцінки доданої вартості та зайнятості в ГЗ-інтенсивних галузях 
були розраховані з використанням часток відповідних галузей, що виробляють ГЗ продукти. 
Це, на відміну від оцінок для інших чотирьох прав ІВ, які ґрунтуються на припущенні, що 
інтенсивність прав ІВ є фундаментальною характеристикою галузі, незалежно від її 
географічного положення. 

Таблиця 2 
Додана вартість ГЗ продуктів у відношенні до доданої вартості їжі та напоїв, 2010[8]* 

Країна Частка ГЗ у доданій вартості галузі їжі та напоїв 
Австрія 3,85% 
Бельгія 0,11% 
Болгарія 1,97% 
Кіпр 1,06% 
Чехія 0,51% 
Данія 0,51% 

Франція 14,83% 
Німеччина 3,50% 
Греція 6,47% 

Угорщина 4,74% 
Ірландія 1,35% 
Італія 9,77% 
Литва 0,56% 

Люксембург 5,01% 
Нідерланди 0,17% 
Португалія 9,83% 
Румунія 3,58% 
Словенія 6,85% 

Словаччина 4,15% 
Іспанія 6,29% 

Велика Британія 9,69% 
Загалом ЄС 6,78% 

*Деякі країни-члени не мали в 2010 році зареєстровані ГЗ 
З аналізу цієї таблиці видно чітку структуру частки доданої вартості ГЗ продуктів 

стосовно  загальної  доданої вартості їжі та напоїв. Особливо значною вона є у Франції, але 
також  і в деяких інших середземноморських/південних країнах Європи (Португалія, Італія, 
Греція та Іспанія), частка продажів ГЗ в загальних продажах продуктів харчування та напоїв 
є досить високою. Певною мірою це є відображенням стратегії захисту, прийнятої 
відповідними органами промисловості країн. Так, висока частка ГЗ у Великобританії 
пояснюється переважно важливістю виробництва шотландського віскі і тим фактом, що ця 
продукція походить з вибірки високих цін і генерує високу додану вартість [8].   

Як показує аналіз матеріалів дослідження, ГЗ стають все більш важливим 
інструментом в міжнародній торгівлі, зокрема, після підписання додаткових угод між 
державами-членами та країнами, що не входять в ЄС.  Майбутнє дослідження буде більш 
детально вивчати вплив ГЗ на регіональні економіки в країнах, де вони грають важливу роль, 
а також взаємодію між ГЗ та іншими правами ІВ, особливо з торговими марками. 

Здійснення прав на географічні зазначення в ЄС. Здійснення прав на ГЗ в ЄС 
можливе в рамках як приватного, так і публічного права. 

Приватне право. Приватна особа може порушити в суді справу про незаконне (пряме 
чи непряме) комерційне використання ГЗ, зареєстрованого для ідентичних чи подібних 
товарів. Вона має право заперечувати проти недозволеного використання ГЗ для вказівки 
справжнього місця походження товару, проти його використання в супроводі таких виразів, 
як стиль, тип, спосіб, а також проти використання перекладу ГЗ іншою мовою. 

Регламент Ради Європейських співтовариств № 3897/91 від 16 грудня 1991 року вніс 
зміни до Регламенту №2392/89, відобразивши відповідь на справу іспанського 
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виновиробника Мігеля Торреса (Miguel Torres). Ці зміни дозволили продовжувати 
використання торговельної марки, якщо вона була зареєстрована за 25 років до визначення 
країною-членом географічної назви в якості ГЗ і постійно використовувалась з того часу. 
Такі торговельні марки, проте, не можуть перешкодити використанню більш пізнього ГЗ. 
Мігель Торрес зареєстрував торговельну марку TORRES для вина в усьому світі і був 
власником португальської торговельної марки з 1962 року. В 1989 році португальський уряд 
прийняв законодавчий акт про визначення нового виноробного регіону - долини на півночі 
від Лісабону, TORRES VERDAS. Деякі португальські виробники використовували на своїх 
етикетках єдине слово TORRES.  Мігель Торес подав скаргу до Європейської Комісії, 
оскільки, згідно Регламенту, іспанський винороб у 2002 році повинен був припинити 
використання торговельної марки TORRES. В результаті, Європейська Комісія внесла зміни 
у відповідні положення, передбачивши такий вид торговельної марки, яка вже довго існує [9]. 

ГЗ, зареєстроване раніше, ніж чинний на тому ж ринку товарний знак, що включає 
позначення, ідентичне ГЗ, має стосовно до товарного знаку перевагу, засновану на 
пріоритеті. Більш того, Регламент ЄС забороняє те, що допускається законом про товарні 
знаки, а саме недозволене використання ГЗ для опису виду, якості або призначення 
конкуруючого продукту. Сказане може бути проілюстровано такими прикладами. 

У 1996 р. найменування Grana Padano було зареєстровано як PDO для італійського 
твердого сиру. У 1998 р. компанії Biraghi SpA вдалося зареєструвати словосполучення Grana 
Biraghi як товарний знак Співтовариства для сирів. Італійський консорціум, що володіє 
правами на PDO Grana Padano, подав позов про визнання знака недійсним і досяг успіху. 
Консорціум посилався на ст. 14 (1) Регламенту ЄС, що вимагає визнання недійсним 
товарного знака, що порушує PDO. 

Найменування Cognac (коньяк) охоронялося в ЄС як ГЗ з 1989 р. У 2008 р. Асоціація 
виробників коньяку успішно опротестувала реєстрацію двох фінських товарних  знаків, що 
містили найменування  Cognac і його переклад фінською мовою. Вона відстояла право на 
використання цього найменування тільки для своєї продукції незважаючи на те, що його 
включення в фінські товарні знаки не мало на меті введення споживачів в оману щодо 
походження продукції . 

Складним залишається питання про співіснування раніше зареєстрованого товарного 
знака та ГЗ. При конфлікті між товарним знаком і пізніше зареєстрованим ГЗ останнє 
знаходиться в привілейованому становищі стосовно до товарного знаку. Згідно ст.3(4) 
Регламенту ЄС власник пізніше зареєстрованих PGI або PDO може оскаржити товарний знак 
- за винятком тих випадків, коли товарний знак настільки добре відомий, що споживачі 
будуть введені в оману використанням відповідного найменування в якості  ГЗ. 

Допускається подання заявки на ГЗ, що конфліктує з раніше зареєстрованим товарним 
знаком, за умови, що заявка подана з добрими намірами. Європейське законодавство 
передбачає в таких випадках співіснування товарних знаків і ГЗ. Наочним прикладом 
реалізації цієї правової норми є рішення Європейського суду у справі Bavaria NV і Вavaria 
Italia Srl проти Bayerisher Brauerbund (2009). Нідерландська пивоварна компанія Bavaria NV 
використовувала слово Bavaria з 1925 р., в 1930 р. воно стало частиною її фірмового 
найменування. Bavaria NV володіла  кількома міжнародними товарними знаками (діючими в 
тому числі в Італії), до складу яких входило слово Bavaria. Найбільш рання реєстрація знаків 
належала до 1947 року. Проте в 2001 р. асоціація баварських пивоварів Bayerisher Brauerbund 
зареєструвала PGI Bayerisches Bier і порушила справу проти італійської філії Bavaria NV, 
просячи суд заборонити нідерландській компанії використовувати найменування Bavaria в 
Італії та анулювати її права на товарні знаки з цим словом.  

Апеляційний суд Туріну звернувся до Європейського суду з питанням про 
допустимість співіснування товарних знаків нідерландської компанії і PGI баварських 
пивоварів. Європейський суд підтвердив таку можливість в даному випадку. Він ухвалив, що 
реєстрація PGI виправдана необхідністю запобігти зникненню репутації найменування 
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Bavaria в результаті «популяризації за допомогою загального використання за межами 
географічного походження». 

«Нова Баварія» в Україні. Цікава ситуація склалася в Україні. У середині XIX 
століття група баварських пивоварів приїхала до Харкова з метою створення пивоварного 
виробництва.  Вони довго шукали джерело води, яке б відповідало  суворим вимогам до 
технології. Таке місце було знайдено. В 1872 році німецьким пивоваром Францем 
Гершгаймером в селі Григорівка Харківського повіту був побудований завод «Нова Баварія». 
В останні роки XIX століття - найбільший пивоварний завод Харківської губернії. У 1920-
1930-ті роки завод входив до Держпивтресту «Українська Нова Баварія» як "Пивзавод  № 3 
Нова Баварія". Після війни завод вважався одним з найбільших в СРСР. Зазначимо, що це 
один з трьох пивоварних заводів Російської імперії, які  варили пиво і не міняли назви з 1917 
року. На підприємстві й досі виробляють десятки видів, виготовленого за класичною 
технологією, якісного пива з торговими марками «Нова Баварія» і «Баварія». 

В цілому правовий клімат ЄС прихильний до ГЗ, однак привілеї ГЗ стосовно до 
товарних знаків не завжди діють автоматично. Вони мають місце, коли використання ГЗ 
відповідає певним критеріям. Про це йдеться у рішенні  Європейського суду у справі 
Anheuser- Busch Inc проти Budejovicky Budvar (2011). У цій справі виробник пива Anheuser- 
Busch Inc. подав заявки на кілька товарних знаків Співтовариства, що містять слово Bud.  
Його конкурент Budejovicky Budvar опротестував заявки на підставі раніше існуючих прав на 
позначення (у т.ч. найменування місця походження товарів), що містять це ж слово. Протест 
був відхилений, але Budejovicky Budvar подав апеляцію до Європейського суду  загальної 
юрисдикції, який підтримав її.  В свою чергу, Anheuser-Busch Inc., подав апеляцію до 
Європейського суду справедливості (CJEU). Останній скасував рішення попередньої 
інстанції на підставі ст. 8 (4) Регламенту ЄС 40 / 94 про товарний знак Співтовариства, що 
вимагає від раніше існуючих позначень, не зареєстрованих як товарні знаки, використання в 
процесі торгівлі «більш ніж місцевої значущості» (more than mere local significance).  З точки 
зору CJEU, ця фраза означала не тільки використання позначення на значній території (у 
декількох країнах), а й популярність позначення постачальникам і конкурентам (крім 
споживачів), чого не врахував Європейський суд загальної юрисдикції. 

Загалом охоронюване географічне зазначення «Чеське пиво» на сьогодні 
використовує 16 пивоварень для 77 марок пива, що складає приблизно 75 % чеського 
пивного ринку.  З аналізу цих даних випливає, що марок пива з цим позначенням, за рік 
стало на дві третини більше, а пивоварень, що його використовують, - на третину [10].  З 
жовтня 2008 року позначення «Чеське пиво» є офіційним охоронюваним географічним 
зазначенням, зареєстрованим в Європейській комісії. Система охорони назв 
сільськогосподарських і харчових продуктів була започаткована в  ЄС  ще в 1992 році.  

Інший приклад стосується географічного зазначення «Palinc(k)a» для сливової 
горілки. Залежно від країни походження розрізняються навіть написання: з «k» - для 
Угорщини  і з «c» - для Румунії. Зазначимо, що виробництво палінки є також частиною 
традиційної культурної спадщини нашого Закарпаття.  

Тривалий час триває словацько-угорський спір, пов'язаний з використанням назви 
торгової марки вина «Токай». Адже Токай — король вин і вино королів.  Винороби, що 
виробляють відповідні сорти вин з винограду, вирощуваного на південному сході 
Словаччини, отримали право використовувати назву «Токай» для позначення своєї 
продукції. Словацьким парламентом була прийнята відповідна поправка до закону. 
Суперечка виникла після того, як Угорщина в липні 2009 року, незважаючи на існуючу 
домовленість, змінила в своєму законодавстві обговорену назву «Tokaji» (у кінці слова літера 
«і») на «Tokaj». Одночасно Угорщина подала заяву в Європейську комісію, в якій вимагала 
зареєструвати торгову марку «Tokaj». Єврокомісія в грудні 2009 року в своєму Збірнику 
опублікувала цю заяву. У свою чергу, Словаччина звернулася з вимогою включити назву 
«Tokaj» у відповідний реєстр. Але Єврокомісія не задовольнила вимогу Словаччини. 
Словацьке міністерство землекористування  звернулося до єврокомісара з питань сільського 
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господарства з проханням надати сприяння у вирішенні цієї проблеми. В результаті 
Словаччина отримала можливість реєстрації торгової марки «Виноградарська область 
«Tokaj» [11]. Зазначимо, що вино «Токай» тривалий час виробляється і в Україні. То ж ці 
питання також мають бути врегульовані. 

Публічне право. Права на ГЗ можуть здійснюватися за допомогою адміністративних 
процедур з перевірки відповідності продуктів їх специфікаціям. Перевірки проводяться 
компетентними державними чи приватними організаціями. Країни-члени можуть 
здійснювати адміністративну перевірку використання зареєстрованих найменувань 
продуктів у процесі контролю за виконанням європейських законів про продукти 
харчування. Володільці ГЗ вправі подавати судові позови у зв'язку з порушенням 
специфікацій товарів, які маркуються ГЗ. 

Справа Consorzio del Prosciutto di Parma проти Asda Stores Ltd (2004) ілюструє спосіб 
здійснення прав на ГЗ з допомогою специфікації. Consorzio del Prosciutto di Parma - асоціація, 
яка контролює PDO Prosciutto di Parma, зареєстроване для сиров'яленої шинки, пред'явила 
претензії оператору мережі супермаркетів у Великобританії Asda Stores Ltd. Останній 
купував шинку в іншого відповідача по даній справі в нарізаному вигляді в пакетах, на яких 
було написано Genuine Italian Parma Ham (справжня італійська пармська шинка). Другий 
відповідач купував шинку у італійського виробника, члена згаданої асоціації, потім нарізав 
її, упаковував і маркував упаковку. 

Діяльність відповідачів порушувала специфікацію шинки Prosciutto di Parma, згідно з 
якою нарізка і упаковка шинки могли проводитися тільки в регіоні виробництва відповідно з 
певними умовами і під контролем виробника. Асоціація подала судові позови у 
Великобританії, вимагаючи судової заборони діяльності відповідачів. Палата лордів 
призупинила ці судові процеси, задавши питання про здійснення специфікації CJEU. 
Останній підтвердив правомірність претензій позивача. 

Особливості використання зазначень походження товарів в Європейському 
Союзі. В 2005 році Європейський Союз (далі - ЕС) своїм рішенням повернув 
всесвітньовідомі зазначення походження товарів споконвічним власникам, заборонивши 
іншим країнам випускати продукти з такими назвами. Так, назви продуктів, що 
виробляються в Україні в якості географічних зазначень належать таким країнам: «багет» - 
Франція;  «водка» - заявка була подана Польщею, яка обійшла Росію (хто б міг подумати; 
добре, що ми маємо власну українську назву - «горілка»); «коньяк»; «шампанське» - 
Франція; «портвейн» - Португалія; «латте» - Італія;  «йогурт» - Болгарія (останнім часом на 
полицях українських магазинів цю молочну продукцію все частіше можна зустріти під 
назвою «закваска», а не «йогурт»!); «мислисвські ковбаски» - Польща; «салямі» - Італія; 
«шинка» - Польща; «шпикачки» - Чехія; «чеддер» - Великобританія; «фета» - Греція; 
«пармезан» - Італія;  «спагетті» - Італія.  І деякі інші географічні зазначення. 

Першими відчули на собі жорсткі правила ЄС українські експортери алкогольних 
напоїв, які були вимушені перейти на нові назви. Так, наприклад, заради можливості 
експортувати свій продукт до Європи український виробник перестав називати «Коктебель» 
коньяком, замінивши його на «бренді». Поки обмеження для українських товарів, чиї назви 
збігаються з вказівками походження товарів ЄС, діють тільки на території країн-членів ЄС. А 
з моменту підписання Україною договору про зону вільної торгівлі з Європою, така 
адаптація чекає і внутрішніх українських постачальників. 

У 2012 році Молдова і Європейський союз підписали Угоду про охорону 
географічних зазначень сільськогосподарської та харчової продукції. Після Грузії, Молдова є 
другою державою на пострадянському просторі, яка прийняла рішення підписати такий 
документ. Процес національної самоідентифікації товарів з Молдови пішов. У квітні 2013 
року взаємні зобов'язання захищати об'єкти інтелектуальної власності один одного набули 
чинності. За Угодою з ЄС Молдова захищає понад 3200 найменувань харчових продуктів, 
вин і спиртних напоїв з країн Євросоюзу.  
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Правова охорона географічних зазначень в Україні.  Спеціальним законом щодо 
географічних зазначень є Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 
товарів» (далі — Закон), прийнятий Верховною Радою України 16 червня 1999 року, який 
набув чинності 20 січня 2000 року. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з набуттям та 
здійсненням права власності на зазначення походження товарів в Україні. Положення щодо 
географічних зазначень містяться також у інших спеціальних законах, зокрема в Законі 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Законі України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції». Крім того, в Україні положення щодо набуття прав на 
географічні зазначення встановлені правилами, виданими на підставі Закону, що визначають 
механізми реалізації законодавчих норм.  

На виконання вказаного Закону було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих 
властивостей та інших характеристик товарів» від 23.04.01р. № 149-р7, Положення про 
Перелік видових назв товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 
12.12.00 № 583, Положення про Державний реєстр України назв місць походження та 
географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих 
кваліфікованих зазначень походження товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і 
науки України від 13.12.01 № 798. 

Водночас Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України до 
національного законодавства був введений термін «географічне зазначення»  Таким чином, 
на сьогодні в Україні слід використовувати термін «географічне зазначення», а до Закону 
слід внести відповідні зміни [12].  Крім того, главами 35 та 45 Цивільного кодексу України 
запроваджені загальні положення щодо набуття, здійснення та захисту прав на географічне 
зазначення. Статтею 420 Цивільного кодексу України встановлено, що географічне 
зазначення є одним із об’єктів права інтелектуальної власності. Згідно із статтею 501 
зазначеного Кодексу право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з 
дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. Обсяг правової 
охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і 
межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією 
права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

Частиною національного законодавства є також норми міжнародних договорів 
України, зокрема такими є Паризька конвенція про охорону промислової власності та Угода 
ТРІПС. 

Хоча в Україні вже тривалий час діє спеціальний Закон і розроблено відповідні 
підзаконні акти, він практично не працює. В Державному реєстрі України  «Відомості про  
зареєстровані в Україні кваліфіковані зазначення походження товарів» [13] за цей час 
зареєстровано лише 20  об’єктів!? (див. табл. 3). 

Серед зареєстрованих об’єктів в основному мінеральні води «Миргородська», 
«Східницька», «Трускавецька», «Царичанська»,  «Збручанська»,  «Єссентуки»,  «Нагутская», 
«Славяновская» і вина «Новий світ», «Золота балка», «Таврія», «Балаклава», «Сонячна 
долина», «Меганом», «Магарач». А «Миргородська», «Новий Світ» та «Магарач» є 
одночасно зазначеннями походження товарів, знаками для товарів і послуг та добре 
відомими знаками!?.. 

Водночас десятки зазначень походження товарів України ще раніше були 
зареєстровані як словесні або комбіновані торговельні марки. Так кількість зареєстрованих 
знаків для товарів і послуг, пов’язаних зі згаданими назвами мінеральних вод, складає понад  
80 реєстрацій!?. В будь який момент ці засоби індивідуалізації - унікальне національне  
надбання можуть бути передані, відчужені на користь  інших осіб. 

Угода про асоціацію з Європейським Союзом: наслідки для інституту 
географічних зазначень в Україні.  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами 
– членами, з іншої сторони [14] (надалі – Угода) надто політизований документ, щоби бути 
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простим предметом аналізу. Втім, досліджуючи питання інституту географічних зазначень та 
його розвитку в Україні, цю проблему неможливо обійти. Укладаючи Угоду, Україна взяла 
на себе зобов’язання провести ґрунтовні реформи в основних галузях економіки, що так чи 
інакше вплине на всіх товаровиробників та споживачів продукції. 

 Таблиця 3 
Відомості про зареєстровані в Україні кваліфіковані зазначення походження товарів 

Номер 
реєстрації 

Дата реєстрації 
Зареєстроване кваліфіковане 
зазначення походження товару 

Назва товару, для якого 
реєструється кваліфіковане 

зазначення походження товару 
1.    15.03.2007 Миргородська Мінеральна вода 
2.    15.03.2007 Сонячна долина Десертне марочне вино 
3.    15.03.2007 Східницька Мінеральна вода 
4.    25.02.2008 Ессентуки Мінеральна вода 
5.    25.02.2008 Нагутская Мінеральна вода 
6.    25.02.2008 Славяновская Мінеральна вода 
7.    10.09.2009 Новий світ Вина ігристі 
8.    10.09.2009 Поляна квасова Мінеральна природна вода 
9.    10.09.2009 Менська Остреч Мінеральна природна вода 
10.    12.10.2009 Царичанська Мінеральна природна вода 
11.    11.05.2010  Трускавецька Мінеральна природна вода  
12.    10.02.2011  Збручанська Мінеральна природна вода  
13.    26.09.2011   Золота балка Вина, вина ігристі  
14.    26.09.2011  Таврія  Вино, коньяк України  
15.    26.09.2011 Меганом  Вино  
16.    26.12.2011  Балаклава  Вина, вина ігристі  

17.    10.02.2012  
 Prosciutto Di Parma  

(Прошутто Ді Парма) 
 Витримана сирна шинка 

18.    26.03.2012 Русская водка Горілка 

19.    25.06.2012 
Parmigiano Reggiano  

(Парміджано Реджано) 
Cир 

20.    25.07.2013 Магарач Вино 

  
Угода породила численну кількість публікацій інформаційно-агітаційного характеру, 

які відзначаються низькою якістю аналітики та спрямовані, перш за все, на маніпулювання 
думкою громадськості щодо вибору політичного вектору Української держави. Що ж 
стосується інституту географічних зазначень, то більшість публікацій зводиться в основному 
до констатації необхідності майбутньої зміни назв своїх товарів  українськими виробниками, 
без аналізу причин, стану справ та тенденцій.  

Основи двостороннього співробітництва. В основному тексті питанню 
географічних зазначень присвячено нечисленні процедурні норми. Безпосередньо 
географічним зазначенням присвячено підрозділ 3 Угоди (ст.ст.201-211). Квінтесенція 
співробітництва у сфері географічних зазначень визначена ст.202 Угоди, де закріплено, що 
географічним зазначенням однієї сторони надається охорона іншою стороною відповідно до 
положень цієї Угоди за умови, що на них поширюється законодавство,  яке зазначене у статті 
202 цієї Угоди [14]. Фактично, всі інші норми цього підрозділу розкривають, як саме 
визначатимуться такі географічні зазначення, і який обсяг охорони їм надаватиметься.  

Згідно з Угодою сторони домовилися про можливість доповнення новими 
географічними зазначеннями, що охороняються, Додатків XXII-С та XXII-D до цієї Угоди 
згідно зі статтею 211(3) цієї Угоди після завершення процедури заперечення та після 
розгляду географічних зазначень, як передбачено статтею 202(3) та (4) цієї Угоди, що 
задовольнить обидві Сторони. 

В порівнянні з українським законодавством, Угодою дано розширене тлумачення 
обсягу охорони географічних зазначень. Так, відповідно до ст.204 географічні зазначення, 
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наведені у Додатках XXII-С і XXII-D до цієї Угоди [15], зокрема ті, що додаються відповідно 
до статті 203 цієї Угоди, охороняються від: 

a) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання назви, що 
охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають специфікації продукту під 
назвою, що охороняється, або коли таке використання зловживає репутацією географічного 
зазначення; 

b) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, навіть якщо 
зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що охороняється, 
перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується таким 
виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» 
тощо; 

c) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, походження, 
характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або зовнішньому упакуванні, 
рекламних матеріалах або документах, які стосуються відповідного продукту, а також 
упакування продукту в тару, яка може викликати хибне уявлення щодо його походження; 

d) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача щодо дійсного 
походження продукту. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 
у ч.3 ст.23 визначив обсяг прав через визначення порушень прав на зазначення походження 
товарів. Їх визначено, як і в Угоді, чотири:  

І) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 
особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію права на його використання; 

ІІ) використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо 
цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть 
якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження 
використовується у перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», 
«марка», «імітація» тощо; 

ІІІ) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або 
подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, 
якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його 
особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо 
таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним 
використанням його репутації; 

ІV) використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як 
видової назви. 

Як бачимо із співставлення, пукти c) та d) Угоди поширюють обсяг охорони на будь-
які позначення на товарах.  

Окремої уваги заслуговує вирішення питання захисту схожих (омонімічних) назв. 
Згідно з ч.3 ст.204 якщо географічні зазначення повністю або частково є омонімічними, 
охорона надається кожному зазначенню за умови, що вона використовується добросовісно і з 
належним врахуванням місцевого і традиційного використання, а також реального  ризику 
виникнення плутанини [14]. Без шкоди для статті 23 Угоди ТРІПС Сторони взаємно 
вирішують практичні умови використання, згідно з якими омонімічні географічні зазначення 
будуть відрізнятись одне від одного, беручи до уваги необхідність забезпечення 
справедливого поводження із заінтересованими виробниками і те, що споживачі не вводяться 
в оману. Омонімічна назва, яка викликає у споживача хибне враження, що продукти 
походять з іншої території, не UA/EU/ua 143 реєструється, навіть якщо назва є точною, коли 
йдеться про дійсну територію, регіон або місце походження цього продукту. Якщо сторона в 
контексті переговорів з третіми країнами пропонує охороняти географічне зазначення 
третьої країни і назва є омонімічною з географічним зазначенням іншої сторони, остання 
повинна бути повідомлена та мати можливість висловити свою думку перед тим, як назва 
стане охоронятися. Це положення могло би відкрити дискусію щодо продовження 
використання кириличного варіанту багатьох назв продуктів, назви яких пов’язані із певним 
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регіоном, але в Україні сприймаються більшою мірою як видові назви, наприклад, 
шампанське. Однак, з подальшого тексту Угоди, який буде проаналізовано нижче, ця 
можливість залишається виключно до географічних зазначень, які будуть зареєстровані в 
майбутньому, або ж інших причин не увійшли до охоронюваного переліку.  

Як бачимо, передбачені Угодою процедури є вельми жорсткими щодо товарів, 
неправомірно маркованих географічними зазначеннями, при чому коло можливих 
правопорушень значно розширюється, що практично унеможливлює зловживання правами 
на географічні зазначення. Вилучення партій товару, неправомірно маркованих, імовірно 
стануть однією із перших ознак застосування Угоди в Україні. 

Взаємозв’язок географічних зазначень з іншими об’єктами інтелектуальної 
власності. Проблема співвідношення географічних зазначень з іншими об’єктами 
інтелектуальної власності є надзвичайно складною, оскільки за допомогою суміжних 
позначень можна досягти ефекту упізнавання товару та/або введення споживача в оману 
щодо його властивостей. Тому дане питання не обійдене в Угоді. Так, у ч.2 ст.203 Угоди 
визначено, що від сторони не можна вимагати охороняти як географічне зазначення назву, 
яка суперечить назві сорту рослини або породи тварини і, як наслідок, може вводити в оману 
споживача щодо справжнього походження продукту [14]. Втім, щодо найближчого об’єкту 
інтелектуальної власності – торговельної марки – Угодою присвячено окрему статтю за 
номером 206. У ній визначено, що сторони відмовляють у реєстрації або визнають недійсною 
торговельну марку,  яка відповідає будь-якій із ситуацій, що згадуються у статті 204(1) цієї 
Угоди, стосовно географічного зазначення, що охороняється, для подібних продуктів, за 
умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після дати подання заявки про 
реєстрацію географічного зазначення на відповідній території. Для географічних зазначень, 
що згадуються у статті 202 цієї Угоди, датою подання заявки про реєстрацію є дата набрання 
чинності цією Угодою.  Для географічних зазначень, що згадуються у статті 203 цієї Угоди, 
датою подання заявки про реєстрацію є дата передачі іншій стороні клопотання про охорону 
географічного зазначення. Сторони не зобов’язуються охороняти географічне зазначення 
згідно зі статтею 203 цієї Угоди, якщо у світлі тієї, що гарно себе зарекомендувала, або добре 
відомої торговельної марки охорона може ввести в оману споживачів щодо справжньої  
сутності продукту.  

Без шкоди для пункту 4 цієї статті сторони охороняють географічні зазначення  також, 
коли існує попередня торговельна марка. Попередня торговельна марка означає торговельну 
марку, використання якої відповідає одній із ситуацій, що згадуються у статті 204(1) цієї 
Угоди, яку було заявлено або зареєстровано чи  введено шляхом використання, якщо така 
можливість передбачена відповідним  законодавством, на території однієї зі Сторін до дати, 
на яку заявка про охорону географічного зазначення передається іншій Стороні згідно із 
цією Угодою.  

Продовження використання та поновлення такої торговельної марки може 
здійснюватися, незважаючи на охорону географічного зазначення за умови, що в 
законодавстві сторін щодо торговельних марок не існує підстав для визнання марки 
недійсною або її анулювання. Положення статті 206 Угоди підкріплені пов’язаними 
нормами. Так, в статті 193 Угоди міститься положення про неможливість реєстрації 
торговельної марки, яка вводить споживача в оману щодо географічного походження товару 
або послуги. Неможливість власнику торговельної марки забороняти її використання у 
випадку зазначення даних, які вказують на географічне походження товарів чи послуг 
закріплена у статті 196 Угоди. А стаття 198, відповідно, визначає введення торговельною 
маркою споживача в оману щодо географічного походження товару чи послуги, як підставу 
для анулювання торговельної марки.  

Підкомітет з географічних зазначень. Статтею 211 Угоди передбачається створення 
Підкомітету з географічних зазначень [14]. Підкомітет з питань географічних зазначень 
складатиметься з представників України та ЄС.  
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Серед особливостей діяльності підкомітету варто відзначити те, що ним будуть 
визначені власні правила та процедури. Однак, Угодою передбачено прийняття рішень на 
основі консенсусу.  

До функцій підкомітету, зокрема, віднесено внесення змін до додатків Угоди, якими 
визначається перелік охоронюваних географічних зазначень, а також обмін інформацією 
стосовно розвитку законодавства і політики щодо географічних зазначень і будь-якого 
іншого питання, що становить взаємний інтерес у сфері географічних зазначень та обмін 
інформацією стосовно географічних зазначень для цілей визнання їх охорони відповідно до 
Угоди. 

Підкомітет не замінюватиме собою національних процедур реєстрації та охорони 
географічних зазначень, втім він може стати вагомим інструментом для вдосконалення 
механізмів Угоди, з метою захисту інтересів українських товаровиробників. 

Водночас, як видно з аналізу, ряд норм щодо охорони географічних зазначень (а 
також окремий перелік географічних зазначень) закріплені не в додатках, а в тексті самої 
Угоди. Це означає, що питання їх захисту не можуть бути предметом діалогу.   

Як можна побачити з наведеного вище аналізу, норми Угоди щодо географічних 
зазначень є вельми логічними та паритетними. Жодна з цих норм не дає жодних підстав для 
висновків про невигідність чи нерівність України та ЄС у взаємовідносинах, складовою 
частиною яких є географічні зазначення. Втім, аналіз найбільш конкретних положень 
виявляє підстави для скепсису щодо Угоди, та дає підстави передбачати негативні наслідки 
для українського ринку.  

Захист європейських географічних зазначень в Україні. Статтею 208 Угоди 
передбачено тимчасові заходи щодо географічних зазначень. Зокрема, продукти, що 
вироблені та марковані згідно з національним законодавством до того, як ця Угода набрала 
чинності, але які не відповідають вимогам цієї Угоди, можуть продаватися доти, доки не 
закінчаться на складі. Продукти, що вироблені та марковані згідно з національним 
законодавством географічними зазначеннями, переліченими нижче в пунктах 3 та 4 цієї 
статті, після того, як ця Угода набрала чинності, та до закінчення періодів, зазначених в 
пунктах 3 та 4 цієї статті, але які не відповідають вимогам цієї Угоди, можуть продаватися на 
території сторони, з якої походить продукт доти, доки не закінчаться на складі. 

Для 10-річного перехідного періоду з дати набрання чинності цією Угодою охорона 
відповідно до цієї Угоди таких географічних зазначень Європейського Союзу не припиняє 
використання цих географічних зазначень для позначення та презентації визначених 
подібних продуктів, що походять з України: a) Champagne, b) Cognac, c) Madera, d) Porto, e) 
Jerez /Xérès/ Sherry, f) Calvados, g) Grappa, h) Anis Português, i) Armagnac, j) Marsala,  k) 
Malaga, l) Tokaj. 

Для семирічного перехідного періоду з дати набрання чинності цією Угодою охорона 
відповідно до цієї Угоди таких географічних зазначень Європейського Союзу не припиняє 
використання цих географічних зазначень для позначення та презентації визначених 
подібних продуктів, які походять з України: a) Parmigiano Reggiano, b) Roquefort,  c) Feta. 

Як бачимо, Угодою встановлено вельми лояльні строки для припинення використання 
цих, найбільш вживаних в Україні позначень.  

Втім, відразу варто відзначити, що виключення є лише з боку ЄС. Це яскраво 
демонструє незрівняну питому вагу товарів, маркованих географічними зазначеннями 
сторони-контрагента за Угодою на ринках. В Україні немає таких позначень, які б вже 
використовувались на території ЄС, та охорона яких була б помітною для європейських 
товаровиробників. Україна могла б також ініціювати внесення виключень, однак це стало 
неможливим з огляду на нормотворчу техніку Угоди з української сторони, про що буде 
написано нижче.  

Аналіз положень про перехідний період призводить до висновку, що Україні слід 
невідкладно розпочати роботу із підготовки до захисту даних зазначень, оскільки органи 
Антимонопольного комітету України (АМКУ) та суди почасти не володіють належними 
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знаннями для здійснення захисту географічних позначень, та не завжди можуть визначити 
відповідний засіб індивідуалізації. Це яскраво продемонстровано у справі про притягнення 
до відповідальності за позначення «сандвіч-сир з пармезаном», яке використовувало ПАТ 
«Звенигородський  сироробний завод». АМКУ постановив визнати дії ПАТ 
«Звенигородський сироробний завод» порушенням законодавства про захист від 
недобросовісної конкуренції, передбаченим  ст. 15-1 Закону України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. 
Рішенням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 
29.03.2012 р. №3-р/тк у справі № 2/20-03-12 на порушника було накладено досить значний 
штраф у розмірі 1 000 000 грн. [16,17]. Не погоджуючись з вказаним Рішенням АМКУ, ПАТ 
«Звенигородський сироробний завод» звернулося до Господарського суду міста Києва з 
позовом до АМКУ про визнання рішення повністю недійсним. Господарський суд м. Києва, 
який розглядав дану справу (№5011-72/8236-2012 28.08.12), прийняв Рішення, яким відмовив 
ПАТ «Звенигородський сироробний завод»  в задоволенні вимог в повному обсязі. Рішення 
АМКУ та суду були мотивовані тим, що у складі сиру був відсутній пармезан, а тому дане 
позначення було визнане оманливим. Водночас, ні органи Антимонопольного комітету 
України, ні судові органи не звернули увагу на те, що пармезан - це зазначення походження 
товару, яке охороняється в Україні. Органам АМКУ необхідно було зробити відповідний 
припис щодо заборони виробникам смакоароматичної суміші «Сир пармезан» її подальшого 
випуску та використання [17]. 

Другим важливим моментом даних положень є те, що більшість зазначень, 
приведених у 208 статті є такими, що вже давно сприймаються українським споживачем і 
ринком як видові. Цей висновок можна зробити через наявність в Україні відповідним чином 
маркованих товарів, виробники яких не тільки не приховують їх українське походження, а й 
підкреслюють його. Найяскравішим прикладом є «Советское шампанское» - бренд, широко 
відомий з радянських часів; численну кількість коньяків тощо. На ринку сирів, позначення 
«фета» давно позначає особливий вид сиру, а не регіон його виробництва. Втім, згідно з ч.2 
ст.204 Угоди, географічні зазначення, що охороняються, не стають родовими на територіях 
сторін. Це означає, що після спливу терміну охорони, а для інших позначень – відразу після 
ратифікації Угоди, виробникам доведеться відшукувати інші позначення, які зможуть 
пов’язати у споживача товар з відповідними властивостями. А це – неминуче означає втрату 
частини ринку.  

Окремо слід зазначити, що в Угоді не передбачається надання раніше обумовлених 
під час переговорів компенсацій чи технічної допомоги виробникам виноробної продукції 
України у разі відмови від вживання географічних зазначень в назвах українських вин і 
коньяків. Відмова від вживання географічних зазначень країн Європи в назвах вітчизняної 
виноробної продукції може призвести до стагнації виноградно-виноробної галузі країни. З 
метою вирішення цієї проблеми на міжнародному міжгалузевому рівні представниками 
галузі протягом 2010-2011 років було проведено зустрічі та переговори з представниками 
виноградно-виноробної галузі країн Європи, зокрема, Європейського Комітету виробників 
вин (СЕЕV), Європейської організації алкогольних напоїв (СЕРS), Федерації вина та 
алкогольних напоїв Франції (FЕVS), Міжпрофесійного комітету виробників вин Шампані 
(СІVС) та Національного міжпрофесійного бюро Коньяку (ВNIС). Наслідком переговорного 
процесу став узгоджений і підписаний 19.05.2011 року протокол зустрічі представників 
виноробної промисловості України та ЄС. В цьому документі було, зокрема,  визначено, що 
«...Під час обговорення представники промисловості ЄС визнали історичну спадщину, 
культурні традиції української виноробної промисловості і погодились, що на даний момент 
Україна може використовувати кириличні транслітерації деяких чутливих географічних 
зазначень ЄС (зокрема «Херес» (Херес, Jегеz/Shеггу/Хегеz), «Порто» (Порто, Рогtо), 
«Мадера» (Мадейра, Маdеіга), «Кагор» (Каор, Саhогs), «Коньяк» (Коньяк, Соgnас) та 
«Шампанське» (Шампань, Сhашраgnе) на внутрішньому ринку в межах міжнародного 
права...».  Однак у Додатку ХХП-А «Географічні зазначення – законодавство сторін та 
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елементи реєстрації і контролю» до Угоди залишилась лише спільна декларація щодо назви 
Кагор, яку Україна може продовжувати вживати  на власній території для українських 
кріплених вин, вироблених відповідно до основних вимог. 

Право української сторони на використання назв, щодо яких Угодою встановлено 
перехідний період, випливає з статті 24, параграфів 4 та 6 Угоди TРІПС  СОТ. Це закріплено 
також у законодавстві України. Відповідно до положень Угоди TРІПС про «дідівське право» 
(gгаndfаthег lаw) країни, що виробляли продукцію до 1994 року, мають право продовжувати 
виробляти її на своїй території. Таким чином, відповідно до міжнародної практики і 
внутрішнього законодавства, Україна могла б  зберегти використання назв для продукції, що 
реалізується на внутрішньому ринку. Адже закарпатський коньяк випускається з 1962 року, 
марочний закарпатський коньяк «Карпати» роблять з 1970 року, радгосп - завод «Таврія» 
працює з 1965 року.  

Європейські фахівці у сфері інтелектуальної власності скрупульозно підійшли до 
переговорного процесу. Проте, цього не можна сказати про українських переговірників.  

Втім, Уряд України має змогу значно зменшити негативні наслідки для української 
економіки. Для цього слід рекомендувати Державній службі інтелектуальної власності 
України ініціювати громадські обговорення із залученням виробників товарів, щодо яких 
застосовується перехідний період. Метою обговорення має стати вивчення зарубіжного 
досвіду та вироблення назв-замінників для товарів, що підпадають під перехідний період. 
Якщо подібні рекомендації будуть сприйняті ринком, то навіть за шість років поступового 
введення в оборот нових назв (якщо відвести рік на громадське обговорення), український 
сегмент ринку продовольчих товарів не зазначає відчутного стресу від значного скорочення 
товарів, позначених добре відомими зазначеннями. В цьому зв’язку варто усвідомлювати, що 
положення Угоди мають протекціоністській характер, однак не дискримінаційний.  

Захист українських географічних зазначень в ЄС. Якщо у статті 208 Угоди наведено 
тільки найбільш поширені позначення, то перелік охоронюваних позначень закріплено у 
додатку ХХІІ Угоди [15].  З боку України ця частина Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС має низку недоліків. Першим впадає у вічі той факт, що проти більш як 200 сторінок із 
переліком європейських географічних зазначень, Україна зазначає про 2 географічних 
зазначення українських вин: «Сонячна Долина» та «Новий Світ». Це навіть менше від 
офіційно зареєстрованих як географічні зазначення назв вина. Зокрема, до охоронюваного 
переліку, без видимих причин, не увійшли такі вже зареєстровані позначення:  «Таврія», 
«Магарач», «Меганом», «Золота Балка», «Балаклава».  Серед зареєстрованих об’єктів також 
не увійшли до тексту Угоди мінеральні води «Миргородська», «Східницька», 
«Царичанська»,  «Збручанська», «Єссентуки»,  «Нагутская», «Славяновская». Водночас, як 
наслідок тривалої хибної політики національного патентного відомства, десятки зазначень 
походження товарів ще раніше було зареєстровано як словесні або комбіновані торговельні  
марки. Так кількість зареєстрованих знаків для товарів і послуг, пов’язаних зі згаданими 
назвами мінеральних вод, складає понад 80 реєстрацій. Це, зокрема, «Миргородська» — 31 
знак для товарів і послуг, «Ессентуки» — 3, «Славяновская» — 1, «Поляна квасова» — 8, 
«Царичанська» — 2, «Менська остреч» — 2, «Трускавецька» — 34 знаки для товарів і послуг 
[18]. Деякі з них навіть внесені до відповідних Державних стандартів України. Причому 
торгових марок «Нафтуся» зареєстровано вже декілька, на ім’я  виробників, які не мають 
жодного відношення до трускавецької «Нафтусі». А «Миргородська», «Новий Світ» та 
«Магарач» є одночасно зазначеннями походження товарів, знаками для товарів і послуг та 
добре відомими знаками. 

Неконтрольоване використання цих позначень призводить до розмивання, появи 
підробок, втрати репутації, довіри до цього унікального національного надбання. Адже 
географічні зазначення слугують захистом нематеріальних цінностей, таких як ринкова 
диференціація, репутація і стандарти якості. Вони також є носіями культурної ідентичності 
нації, регіону, держави. Зростання економічного значення цих об’єктів промислової 
власності, колізія норм законів викликали негативні тенденції, значну кількість конфліктів 
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між виробниками, прояви недобросовісної конкуренції, введення в оману споживачів, 
зловживання правом, розгляд спорів в АМКУ і судових позовів [19]. Неоднозначні й 
винесені судові рішення. 

Водночас такі відомі зазначення як банош, бойківський сир, петриківський розпис, 
опішнянські глиняні вироби, хустські ліжники, барановичський та коростенський фарфор, 
житомирський граніт, донецьке коксуюче вугілля, рахівська бринза, херсонські кавуни, 
полтавські галушки, полтавські пампушки, ніжинські огірки, мелітопольська черешня, 
ялтинська цибуля, яготинське масло, котлета по-київські, торт «Київський», хлібний квас 
«Полтавський», кисломолочний продукт «Колотуха» (у народі його називають «Колотуша»), 
маслянка,  повидло «Денештове» (походить від сорту яблук «Денешта») та багато інших і 
досі не мають правової охорони. Україна багата регіонами, природні фактори яких формують 
особливі властивості товарів. Вони формують групу так званих «природних назв» місць 
походження товарів. Це, зокрема, назви деяких мінералів, мінеральних вод, лікарських трав і 
т.п. Наприклад, «донецьке вугілля», «волинські топази», «Миргородська», «Куяльник». 
Географічні зазначення можуть і повинні стати ефективним інструментом комерціалізації 
національних культурних надбань, що дасть поштовх до розвитку окремих секторів 
економіки і підприємництва.    

По-друге, частина географічних назв, які зазначені в Угоді про асоціацію між 
Україною та ЄС з боку України, взагалі не несуть в собі ознак географічного зазначення. 
Прикладом, серед географічних назв, які мусить поважати країни – члени ЄС, міститься 
назва «Ірпінь». Навряд чи можна назвати будь-який товар, який мав би настільки міцний 
зв'язок із даним містом, щоби претендувати на захист у межах географічного зазначення. На 
думку спадає лише Ірпінська податкова академія. Однак ареал її слави та сфера не 
дозволяють припускати наявність бодай-яких ризиків щодо імітації даної назви у країнах – 
членах ЄС. Вкрай суперечливим виглядає зазначення тільки двох  загальних назв («мед» та 
«кава») і вирізнення вина «кагор» у спільній декларації. Вітчизняні чиновники, відповідальні 
за складання української частини Угоди залишили за Україною також такі «видатні» 
географічні позначення, як Бурдей, Пила, Баба-Даг, Їжаківка тощо. Все це виглядає 
анекдотично, якщо не звертати уваги на значні економічні  втрати для держави від такого 
легковажного підходу до інституту географічних зазначень. 

Серед прогнозованих наслідків Угоди можна віднести те, що в Україні проявляться та 
вплинуть на окремі ринки приховані до того проблеми у системі охорони географічних 
зазначень. Можна відмітити дві передумови для розвитку песимістичного сценарію у цій 
сфері. По-перше, це пасивність товаровиробників та бездіяльність відповідних органів 
державної влади, що має наслідком мізерну кількість зареєстрованих географічних зазначень 
(на сьогодні в базі даних «Відомості про зареєстровані в Україні кваліфіковані зазначення 
походження товарів» відповідним чином зареєстровано лише 20 зазначень!) По-друге, слід 
відмітити недоліки експертизи при реєстрації географічних зазначень, що дозволило, 
зокрема, зареєструвати в Україні таке позначення як  Русская водка.  Це позначення  вже 
давно стало видовою назвою, оскільки ще за часів СРСР виробництво цього продукту 
визначалось технічними стандартами, і не мало жодної територіальної прив’язки. (Випуск 
горілки з єдиною етикеткою і під єдиною назвою «Русская» на лікеро-горілчаних заводах 
СРСР розпочався ще в 1968 році. Конкретного географічного місця або підприємства - 
виробника горілки «Русская» не було. Тому головну функцію зазначення  походження це 
позначення тривалий час не виконує. Воно практично втратило розрізняльну здатність і не 
асоціюється у споживача з конкретною місцевістю або виробником) [20]. 

Іноземний досвід адаптації. Після Грузії, Молдова стала другою державою на 
пострадянському просторі, яка підписала згаданий документ. На підставі Угоди про 
асоціацію Молдови і ЄС Молдова захищає понад 3200 назв харчових продуктів, вин і 
спиртних напоїв з країн Євросоюзу. Влада Молдови пройшла значний шлях з гармонізації 
вітчизняної системи географічних зазначень з ЄС. Так, товар під назвою «DIVIN» з липня 
2013 року, коли було прийнято рішення про надання йому цього статусу, допоможе 
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користувачам визначитися не лише з географічною вказівкою, але і ознайомитися із 
затвердженими технічними вимогами до напою. Всі виробники повинні дотримуватися 
затвердженої специфікації, яка описана в «зошиті завдань», при реєстрації об'єкту 
інтелектуальної власності. Товар з такою вказівкою повинен володіти якостями, 
характерними для продукції цієї географічної зони. Виробники інших регіонів не мають 
права використовувати захищену назву. Протягом короткого часу в Молдові була 
зареєстрована ціла низка географічних зазначень для вин: Stefan Voda, Codru, Valul lui Traian. 
Усі географічні зазначення при реєстрації отримують охорону на 10 років. Обговорюється 
можливість продовження терміну дії сертифікату, процедура отримання якого обходиться в 
500-600 євро  [21]. 

Українські товаровиробники вже стикнулись із необхідністю врахування 
географічних зазначень ЄС у зовнішній торгівлі. Так, наприклад, заради можливості 
експортувати свій продукт до Європи український виробник перестав називати «Коктебель» 
коньяком, замінивши його на "бренді".  

За даними Інституту економічних та політичних досліджень, опублікованими 
нещодавно у дослідженні «Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: 
наслідки для бізнесу, населення та державного управління», доведеться змінити 
найменування більш ніж половини виноробної продукції, яка виробляється в Україні [22]. 
Саме це і стало причиною запровадження 10-річного перехідного періоду.  

Загалом, перехід підприємств вітчизняної виноробної галузі на нові найменування 
буде пов'язаний з істотними фінансовими втратами для виноробів.  За оцінками фахівців, 
обсяги реалізації українських напоїв відразу впадуть на дві третини. Зменшення виробництва 
тільки виноробної продукції з географічним найменуванням на 50 % призведе до втрат 
надходжень до держбюджету близько 400 млн. грн в рік за рахунок зменшення акцизних 
надходжень і ПДВ.   

Тому цю діяльність слід координувати на найвищому державному рівні. Уряду 
необхідно негайно прийняти відповідні нормативні акти, налагодити взаємодію між 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством аграрної політики 
України, Міністерством культури України, Державним  агентством  земельних ресурсів 
України, Міністерством охорони здоров’я України та Державною службою інтелектуальної 
власності України щодо виявлення видових назв товарів та внесення їх до Переліку видових 
назв товарів [23], реєстрації географічних зазначень, що використовуються в Україні. У 
цьому процесі слід передбачити взаємодію на місцях органів державної влади із 
профільними асоціаціями та громадськістю. 

Резюмуючи аналіз впливу Угоди про асоціацію з ЄС слід відзначити наявність 
підґрунтя для євроскептиків, які стверджують, що Угода про асоціацію з ЄС не захищає 
інтереси національного товаровиробника [24]. Водночас, текст Угоди не дозволяє 
звинуватити партнерів у спеціальних кроках щодо утиску українських товаровиробників. 
Адже національна частина самої Угоди, сформована українською стороною. Проте аналіз 
передумов формування української частини Угоди дозволяє ставити питання про 
неналежний рівень захисту інтересів національних товаровиробників. Підхід України до 
формування даної частини Угоди є несистемним та непрофесійним.  Тому, відкидаючи 
нападки про зраду національних інтересів при підписанні Угоди, ми мусимо відзначати, що 
це стало не спланованим наступом ЄС на інтереси України, а є логічним наслідком 
відсутності протягом тривалого часу державної політики у сфері охорони інтелектуальної 
власності, комплексної стратегії захисту національних товаровиробників. Зокрема, при 
формуванні тексту Угоди не було здійснено належної співпраці з асоціаціями тих 
товаровиробників, які найбільше використовують географічні позначення: вина, сиру та 
мінеральних вод. Технічна частина документу, а саме, перелік географічних назв, що 
підлягають охороні у відповідності до Угоди, демонструє фатальну недосконалість 
нормотворчої техніки з української сторони.  
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Відсутність єдиної стратегії розвитку інституту географічних зазначень в Україні та 
відсутність навіть узагальненої інформації про наявні географічні зазначення в Україні та 
назви, які потенційно можуть стати ними, призвела до того, що описуючи коло власних 
інтересів у цій сфері, Україна сформулювала абсолютно безсистемний, нісенітницький 
перелік. 

У нинішньому вигляді Угода про асоціацію з ЄС, стосовно інституту географічних 
зазначень, означатиме однозначні втрати для українських товаровиробників через 
необхідність заміни відомих назв товарів на інші. 

За оцінками фахівців, обсяги реалізації українських напоїв відразу впадуть на дві 
третини. Зменшення виробництва тільки виноробної продукції з географічним 
найменуванням на 50 % призведе до втрат надходжень до держбюджету близько 400 млн. 
грн в рік за рахунок зменшення акцизних надходжень і ПДВ.   

Разом з тим, цією Угодою вщент знищується потенціал для формування пласту 
географічних зазначень України, які дозволили б українським товаровиробникам отримати 
бодай яку користь від існування правової категорії географічних зазначень. З огляду на те, 
що залежність українського ринку від географічних зазначень не є значною, ці втрати, на 
фоні інших криз на українських ринках, не будуть особливо відчутними. Втім, надзвичайну 
тривогу викликає байдуже ставлення відповідних державних органів до цього важливого 
інституту інтелектуальної власності та нормотворчий підхід в цілому.  

Водночас слід додати, що Угода залишає шляхи до вдосконалення через 
доопрацювання переліку охоронюваних географічних зазначень у межах спеціального 
підкомітету. Україні слід невідкладно сформувати Підкомітет з географічних зазначень, як 
це передбачено Угодою, та приступити до вдосконалення та наповнення переліку 
географічних зазначень, які будуть виявлені. Втім, тепер Україні доведеться докласти багато 
зусиль, щоб надолужити втрачене на стадії переговорів. Для досягнення вказаних цілей наша 
держава має імплементувати відповідні положення права ЄС до свого законодавства, 
здійснити адміністративні та інституційні реформи, необхідні для виконання Угоди, 
запровадити ефективну та прозору адміністративну систему.  

Інститут географічних зазначень є важливою складовою економічного розвитку 
держави. Не врахування важливості значення цього інституту в Угоді про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом несе економічні збитки та становить загрозу 
економічній безпеці держави. 

Висновок. Система ГЗ має перевагу перед системою товарних знаків в тому, що 
стосується відшкодування витрат інтелектуального капіталу, вкладеного в родові географічні 
найменування. Групам виробників легше відстоювати свої інтереси відповідно до 
Регламенту ЄС. Будучи зареєстрованим, найменування захищено від перетворення на родове 
позначення продукту.   Система ГЗ надає більш широку охорону від прямих конкурентів, 
забороняючи навіть недозволені згадки зареєстрованих ГЗ.  

Система товарних знаків здатна надати еквівалентну охорону лише найбільш відомим 
ГЗ, таким як чай Darjeeling (дарджилінг) або сир Roquefort (рокфор). Охорона від ослаблення 
розрізняльної здатності позначень, яку можуть надати географічні сертифікаційні знаки, 
менш певна. 

У випадках зіткнень ГЗ і товарних знаків часто діє виняток із класичного правила 
пріоритету, і найменування, що з'явилося пізніше ідентичного або схожого товарного знака, 
може бути зареєстроване як ГЗ; власникові товарного знаку доведеться змиритися з 
вимушеним співіснуванням свого знака і цього ГЗ. З точки зору закону про товарні знаки, 
навпаки, позначення, які можуть служити для вказівки географічного походження продуктів, 
повинні залишатися загальнодоступними. Таким чином, система товарних знаків більшою 
мірою враховує інтереси конкурентів. 

Потенційні економічні вигоди від охорони географічних зазначень для підприємців 
такі: по-перше, при відсутності підробки законні виробники мають змогу розширити 
виробництво, що дозволить їм використовувати переваги економіки масштабу. По-друге, 
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географічні зазначення сприяють зміцненню системи безпеки продукції, оскільки виробники 
можуть бути легко встановленні та притягнуті до відповідальності за свій продукт. По-
третє, географічні зазначення заохочують здійснення неформальних інвестицій. 
Підприємці, які мають репутацію виробників високоякісної продукції, скоріш за все будуть 
готові до постійних інвестицій в удосконалення своєї продукції для підтримання на 
належному рівні конкурентних переваг.  

Згідно експертних оцінок практика правової охорони зазначень походження та 
географічних зазначень дозволила збільшити доходи європейських фермерів, які зареєстрували 
географічні зазначення своїх товарів, від 2 до 150%, порівняно з незареєстрованими [25]. 
Продажі легендарної грузинської «Боржоми», наприклад,  забезпечують майже 10 % ВВП 
Грузії! Це саме той випадок, коли мінеральна вода стає не лише частиною історії, символом, 
брендом країни, а й стратегічним ресурсом і національним надбанням [18].    

В будь-якому разі географічні зазначення слугують для захисту нематеріальних 
активів, таких як, стандарти якості, репутація та місце на ринку. Вони підвищують вартість 
національних багатств країни та вмінь населення, що надає місцевому виробнику відмінних 
характеристик. Вони не є просто засобами закріплення доброї репутації для споживачів, а 
засобом збереження високих стандартів якості та задоволення прагнень споживачів 

Відмінності двох систем охорони географічних найменувань виникають головним 
чином з економічних причин, різних правових традицій, різного ставлення до сільського 
господарства і землекористування. Загальне право бачить в товарних знаках важливий 
елемент промислової політики, інструмент масового виробництва і організованого 
поширення споживчих товарів. Цивільне право вважає,  що ГЗ відіграють істотну роль у 
збереженні традицій сільської праці, підтримці соціо-культурних аспектів національної 
сільськогосподарської спадщини. Саме економіко - правовий конфлікт є перешкодою для 
подальшої гармонізації в галузі охорони ГЗ. Однак у процесі постійної взаємодії обидві 
правові системи будуть поступово трансформуватися - як властиві їм положення законів, так 
і інтерпретація законів судами. 
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ГЛАВА 3.7. ОСНОВНІ ПОРУШНИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Башинська І.О. 
к.е.н., старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту 

Одеський національний політехнічний університет 
 

Сьогодні на автоматизованих промислових підприємствах тема інформаційної 
безпеки стає все більш актуальною. Сучасні системи автоматизації забезпечують високий 
рівень комунікації. Нові системи засновані на поширених на ринку ІТ-платформах, багато з 
яких, як відомо, уразливі до електронних атак. 

Під порушником інформаційної безпеки розуміється особа, яка в результаті навмисних 
або ненавмисних дій може завдати шкоди інформаційних ресурсів підприємства [1]. 

Під атакою на ресурси корпоративної мережі розуміється спроба нанесення шкоди 
інформаційних ресурсів систем, підключених до мережі. Атака може здійснюватися як 
безпосередньо порушником, так і опосередковано, за допомогою процесів, що виконуються 
від імені порушника, або шляхом впровадження в систему програмних або апаратних 
закладок, комп'ютерних вірусів, троянських програм і т. т. 

Всі порушники за ознакою приналежності до підрозділів, що забезпечують 
функціонування інформаційної системи (ІС), діляться на зовнішніх і внутрішніх. 
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Внутрішні порушники. Внутрішнім порушником може бути особа з наступних 
категорій співробітників обслуговуючих підрозділів: 

– обслуговуючий персонал (системні адміністратори, адміністратори БД, 
адміністратори додатків і т.п., що відповідають за експлуатацію і супровід технічних і 
програмних засобів); 

– програмісти, відповідальні за розробку та супровід системного і прикладного ПЗ; 
– технічний персонал (робітники підсобних приміщень, прибиральниці і т. п.); 
– співробітники бізнес підрозділів підприємства, яким надано доступ в приміщення, де 

розташовано комп'ютерне або телекомунікаційне обладнання. 
Передбачається, що несанкціонований доступ на об'єкти системи сторонніх осіб 

виключається заходами фізичного захисту (охорона території, організація пропускного 
режиму і т. П.). 

Припущення про кваліфікацію внутрішнього порушника формулюються таким чином 
[2]: 

– внутрішній порушник є висококваліфікованим фахівцем у галузі розробки та 
експлуатації ПЗ і технічних засобів; 

– знає специфіку завдань, що вирішуються обслуговуючими підрозділами ІС 
підприємства; 

– є системним програмістом, здатним модифікувати роботу операційних систем; 
– правильно представляє функціональні особливості роботи системи і процеси, 

пов'язані зі зберіганням, обробкою і передачею критичної інформації; 
– може використовувати як штатне обладнання і ПЗ, наявні в складі системи, так і 

спеціалізовані засоби, призначені для аналізу і злому комп'ютерних систем. 
Залежно від способу здійснення доступу до ресурсів системи та надаються їм 

повноважень внутрішні порушники поділяються на п'ять категорій. 
Категорія А: не зареєстровані в системі особи, які мають санкціонований доступ в 

приміщення з обладнанням. Особи, що відносяться до категорії А можуть: мати доступ до 
будь фрагментам інформації, що розповсюджується по внутрішніх каналах зв'язку 
корпоративної мережі; розташовувати будь-якими фрагментами інформації про топологію 
мережі, про використовувані комунікаційних протоколах і мережевих сервісах; 
розташовувати іменами зареєстрованих користувачів системи і вести розвідку паролів 
зареєстрованих користувачів. 

Категорія B: зареєстрований користувач системи, що здійснює доступ до системи з 
віддаленого робочого місця. Особи, що відносяться до категорії B: своєму розпорядженні всі 
можливості осіб, які належать до категорії А; знають, принаймні, одне легальне ім'я доступу; 
володіють усіма необхідними атрибутами, що забезпечують доступ до системи (наприклад, 
паролем); мають санкціонований доступ до інформації, що зберігається в БД і на файлових 
серверах корпоративної мережі, а також на робочих місцях користувачів. Повноваження 
користувачів категорії B з доступу до інформаційних ресурсів корпоративної мережі 
підприємства повинні регламентуватися політикою безпеки, прийнятої на підприємстві. 

Категорія C: зареєстрований користувач, який здійснює локальний або віддалений 
доступ до систем входять до складу корпоративної мережі. Особи, що відносяться до 
категорії С: володіють всіма можливостями осіб категорії В; мають інформацію про 
топології мережі, структурі БД і файлових систем серверів; мають можливість здійснення 
прямого фізичного доступу до технічних засобів ІС. 

Категорія D: зареєстрований користувач системи з повноваженнями системного 
(мережевого) адміністратора. Особи, що відносяться до категорії D: володіють всіма 
можливостями осіб категорії С; володіють повною інформацією про системний і 
прикладному програмному забезпеченні ІВ; володіють повною інформацією про технічні 
засоби та конфігурації мережі; мають доступ до всіх технічних і програмних засобів ІС і 
володіють правами налаштування технічних засобів і ПЗ. Концепція безпеки вимагає 
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підзвітності осіб, які належать до категорії D та здійснення незалежного контролю над їх 
діяльністю. 

Категорія E: програмісти, відповідальні за розробку та супровід загальносистемного і 
прикладного ПЗ, використовуваного в ІС. Особи, що відносяться до категорії E: володіють 
можливостями внесення помилок, програмних закладок, установки троянських програм і 
вірусів на серверах корпоративної мережі; можуть розташовувати будь-якими фрагментами 
інформації про топологію мережі і технічних засобах ІС [1]. 

Зовнішні порушники. До зовнішніх порушників належать особи, перебування яких в 
приміщеннях з обладнанням без контролю з боку співробітників підприємства неможливо. 

Зовнішній порушник: здійснює перехоплення, аналіз і модифікацію інформації, 
переданої по лініях зв'язку, які проходять поза контрольованої території; здійснює 
перехоплення і аналіз електромагнітних випромінювань від устаткування ІС. 

Припущення про кваліфікацію зовнішнього порушника формулюються таким чином: 
– є висококваліфікованим фахівцем у галузі використання технічних засобів 

перехоплення інформації; 
– знає особливості системного і прикладного ПЗ, а також технічних засобів ІС; 
– знає специфіку завдань, що вирішуються ІС; 
– знає функціональні особливості роботи системи та закономірності зберігання, 

обробки і передачі в ній інформації; 
– знає мережеве та канальне обладнання, а також протоколи передачі даних, що 

використовуються в системі; 
– може використовувати тільки серійно виготовляється спеціальне обладнання, 

призначене для знімання інформації з кабельних ліній зв'язку та з радіоканалів. 
При використанні моделі порушника для аналізу можливих загроз ІБ необхідно 

враховувати можливість змови між внутрішніми і зовнішніми порушниками. 
Захист інформаційних компонентів і групи загроз. В якості об'єктів захисту 

виступають наступні види інформаційних ресурсів підприємства: 
– інформація (дані, телефонні переговори і факси) передана каналами зв'язку. 
– інформація, збережена в базах даних, на файлових серверах і робочих станціях, на 

серверах каталогів, у поштових скриньках користувачів корпоративної мережі і т.п. 
– конфігураційна інформація та протоколи роботи мережевих пристроїв, програмних 

систем і комплексів [3]. 
Виходячи з перерахованих властивостей, всі загрози інформаційних ресурсів системи 

можна віднести до однієї з наступних категорій: 
– загрози доступності інформації, що зберігається і оброблюваної в ІС та інформації, 

що передається каналами зв'язку; 
– загрози цілісності інформації, що зберігається і оброблюваної в ІС та інформації, що 

передається каналами зв'язку; 
– загрози конфіденційності інформації зберігається і оброблюваної в ІС та інформації, 

переданої по каналах зв'язку. 
Загрози безпеці інформаційних ресурсів, з точки зору реалізації, можна розділити на 

наступні групи: 
1. Загрози, що реалізуються з використанням технічних засобів; 
2. Загрози, що реалізуються з використанням програмних засобів; 
3. Загрози, що реалізуються шляхом використання технічних каналів витоку 

інформації. 
1. Загрози, що реалізуються з використанням технічних засобів. Технічні засоби 

системи включають в себе приймально-передавальний і комутуюче обладнання, обладнання 
серверів і робочих станцій, а також лінії зв'язку. До даного класу відносяться загрози 
доступності, цілісності і, в деяких випадках конфіденційності інформації, що зберігається, 
обробляється і передається по каналах зв'язку системи, пов'язані з ушкодженнями та 
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відмовами технічних засобів ІС, приймально-передавального і комутуючого обладнання та 
пошкодженням ліній зв'язку. 

Для технічних засобів характерні загрози, пов'язані з їх умисним або ненавмисним 
пошкодженням, помилками конфігурації і виходом з ладу: 

– виведення з ладу (умисний чи ненавмисний); 
– несанкціоноване або помилкове зміна конфігурації активного мережного обладнання 

та приймально-передавального обладнання; 
– фізичне пошкодження технічних засобів, ліній зв'язку, мережевого і 

каналоутвоюючого обладнання; 
– перебої в системі електроживлення; 
– відмови технічних засобів; 
– установка неперевірених технічних засобів або заміна що вийшли з ладу апаратних 

компонент на неідентичні компоненти; 
– розкрадання технічних засобів і довготривалих носіїв конфіденційної інформації 

внаслідок відсутності контролю над їх використанням та зберіганням. 
В якості джерел загроз безпеці для технічних засобів системи виступають як зовнішні 

і внутрішні порушники, так і природні явища. Серед джерел загроз для технічних засобів 
можна відзначити: 

– стихійні лиха; 
– пожежа; 
– крадіжка обладнання; 
– саботаж; 
– помилки обслуговуючого персоналу; 
– тероризм і т. п. 

2. Загрози, що реалізуються з використанням програмних засобів. Це найбільш 
численний клас загроз конфіденційності, цілісності та доступності інформаційних ресурсів, 
пов'язаний з отриманням несанкціонованого доступу до інформації, що зберігається і 
оброблюваної в системі, а також передається по каналах зв'язку, за допомогою використання 
можливостей, що надаються ПО ІВ. Більшість розглянутих в цьому класі загроз реалізується 
шляхом здійснення локальних або віддалених атак на інформаційні ресурси системи 
внутрішніми і зовнішніми зловмисниками. Результатом успішного здійснення цих загроз 
стає отримання несанкціонованого доступу до інформації БД і файлових систем 
корпоративної мережі, даних, що зберігаються на АРМ операторів, конфігурації 
маршрутизаторів та іншого активного мережного обладнання. 

У цьому класі розглядаються такі основні види загроз: 
– впровадження вірусів і інших руйнуючих програмних дій; 
– порушення цілісності виконуваних файлів; 
– помилки коду і конфігурації ПО, активного мережевого обладнання; 
– аналіз і модифікація ПЗ; 
– наявність в ПО декларованих можливостей, залишених для налагодження, або 

зумисне впроваджених; 
– спостереження за роботою системи шляхом використання програмних засобів 

аналізу мережевого трафіку і утиліт ОС, що дозволяють отримувати інформацію про систему 
і про стан мережних з'єднань; 

– використання вразливостей ПЗ для злому програмного захисту з метою отримання 
несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів або порушення їх доступності; 

– виконання одним користувачем несанкціонованих дій від імені іншого користувача 
(«маскарад»); 

– розкриття, перехоплення і розкрадання секретних кодів і паролів; 
– читання залишкової інформації в ОП комп'ютерів і на зовнішніх носіях; 
– помилки введення керуючої інформації з АРМ операторів в БД; 
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– завантаження та встановлення в системі не ліцензійного, неперевіреного системного 
і прикладного ПЗ; 

– блокування роботи користувачів системи програмними засобами. 
Окремо слід розглянути загрози, пов'язані з використанням мереж передачі даних. 

Даний клас загроз характеризується отриманням внутрішнім або зовнішнім порушником 
мережевого доступу до серверів БД і файлових серверів, маршрутизаторів і активного 
мережевого обладнання. Тут виділяються наступні види загроз, характерні для КСПД 
підприємства: 

– перехоплення інформації на лініях зв'язку шляхом використання різних видів 
аналізаторів мережевого трафіку; 

– заміна, вставка, видалення або зміна даних користувачів в інформаційному потоці; 
– перехоплення інформації (наприклад, користувача паролів), переданої по каналах 

зв'язку, з метою її подальшого використання для обходу засобів мережевої аутентифікації; 
– статистичний аналіз мережевого трафіку (наприклад, наявність або відсутність 

певної інформації, частота передачі, напрям, типи даних і т. п.). 
В якості джерел загроз безпеці для технічних засобів системи виступають як зовнішні 

і внутрішні порушники. 
3. Загрози витоку інформації технічними каналами зв'язку. Види технічних каналів 

витоку інформації. 
При проведенні робіт з використанням конфіденційної інформації та експлуатації 

технічних засобів ІС можливі наступні канали витоку або порушення цілісності інформації 
або працездатності технічних засобів: 

– побічні електромагнітні випромінювання інформативного сигналу від технічних 
засобів і ліній передачі інформації; 

– акустичне випромінювання інформативного мовного сигналу або сигналу, 
обумовленого функціонуванням технічних засобів обробки інформації; 

– несанкціонований доступ до інформації, що обробляється в автоматизованих 
системах; 

– розкрадання технічних засобів з зберігається в них інформацією або окремих носіїв 
інформації; 

– перегляд інформації з екранів дисплеїв і інших засобів її відображення за допомогою 
оптичних засобів; 

– вплив на технічні чи програмні засоби з метою порушення цілісності (знищення, 
спотворення) інформації, працездатності технічних засобів. 

Найбільшу небезпеку в даний час для промислових підприємств представляють 
технічні засоби розвідки: 

– акустична розвідка; 
– розвідка побічних електромагнітних випромінювань і наведень електронних засобів 

обробки інформації (далі - ПЕМВН); 
– в окремих ситуаціях, можуть використовуватися: телевізійна, фотографічна і 

візуальна оптична розвідка, що забезпечує добування інформації, що міститься в 
зображеннях об'єктів, одержуваних у видимому діапазоні електромагнітних хвиль з 
використанням телевізійної апаратури. 

Крім перехоплення інформації технічними засобами розвідки можливо ненавмисне 
влучення конфіденційної інформації до осіб, які не допущеним до неї, але знаходяться в 
межах контрольованої зони. Витік інформації можлива за такими каналами: 

– радіоканали; 
– ІЧ-канал; 
– ультразвуковий канал; 
– дротові лінії. 
В якості провідних ліній при передачі інформації до зовнішніх засобам реєстрації 

можуть бути використані: 
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– мережі змінного струму; 
– лінії телефонного зв'язку; 
– радіотрансляційні й технологічні (пожежної, охоронної сигналізації, кабелі 

телеантен і т.п.) лінії; 
– спеціально прокладені провідні лінії. 
При застосуванні лазерної апаратури дистанційного прослуховування, що фіксує 

інформативні коливання скла у вікнах приміщень, можливий з'їм акустичної інформації з 
виділених приміщень, в яких встановлені елементи системи. 

В якості джерел загроз безпеці для технічних засобів системи виступають як зовнішні 
і внутрішні порушники, оснащені спеціалізованими засобами технічної розвідки. 

Таким чином, концепція захисту інформаційної безпеки промислового підприємства 
повинна бути призначена для вирішення наступних завдань: 

– захисту зовнішнього периметра корпоративної мережі підприємства від загроз з боку 
зовнішніх мереж за рахунок використання міжмережевого екранування, контролю 
віддаленого доступу та моніторингу інформаційних взаємодій. 

– захисту корпоративних серверів за рахунок використання механізмів управління 
доступом до серверів баз даних, файловим, інформаційним і поштових серверів, реєстрації та 
обліку подій, пов'язаних із здійсненням доступу до ресурсів корпоративних серверів, 
механізмів моніторингу та аудиту безпеки. 

– комплексного антивірусного захисту систем, що входять до складу корпоративної 
мережі за рахунок розподілу антивірусних засобів (антивірусних сканерів, резидентних 
антивірусних моніторів і файлових ревізорів. 
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Проведення кредитних операцій є одним з головних джерел ризику для банку, 
оскільки кредити складають істотну частину банківських активів. Правильне визначення 
поняття кредитного ризику має першочергове значення для його виміру, прогнозування і 
вирішення інших задач, пов’язаних з формуванням системи управління банку.  

В результаті дослідження точок зору про сутність кредитного ризику, які існують в 
економічній літературі, автором виявлено три підходи (табл. 1). 

Зміст кредитного ризику частіше за все розкривається з погляду джерела виникнення і 
форми прояву. Більшість авторів визначає кредитний ризик як вірогідність втрати частини 
активів банку, які формують кредитний портфель.  

Дослідники іншого напряму трактують кредитний ризик як можливе зменшення 
прибутку банку або небезпеку зазнати збитки внаслідок невиконання умов договору. 

Вважаємо, що більш ємко розглядають кредитний ризик дослідники третього 
напряму. Вони не обмежують поняття кредитного ризику лише вірогідністю втрати частини 
активів, зменшенням прибутку чи отриманням збитку. Головною характеристикою 
кредитного ризику, на їх думку, є порушення умов кредитної угоди, незалежно від наслідків 
для банку.  
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Хоча, ризик означає вірогідність отримання як збитку, так і прибутку, визначаючи 
кредитний ризик, як правило, мають на увазі його негативні наслідки для банку. Це 
пов’язане з тим, що при кредитуванні існує гранична верхня межа доходу від угоди, на яку 
розраховує банк і перевищити її неможливо. Тому для банку ймовірний лише один сценарій 
– відхилення запланованого доходу в сторону його зменшення. Це відхилення може буде 
більшим чи меншим, але однозначно негативним для банку.  

Таблиця 1 
Сутність кредитного ризику як економічної категорії в різних джерелах 

№ Зміст поняття Автор трактування 

1. 
Кредитний ризик – вірогідність втрати (повної або 
часткової) частини активів банку, які формують 
кредитний портфель. 

Севрук В.Т., Гіляровська Л.Т., Нікітіна Т.В., 
Роуз П. 

2. 
Кредитний ризик – можливе зменшення прибутку банку 
або небезпеку зазнати збитки внаслідок невиконання 
умов договору 

Батракова Л.Г., Тарасова Г.М 

3. 
Кредитний ризик – невпевненість кредитора у 
спроможності боржника виконати свої зобов’язання за 
умовами кредитної угоди 

Примостка Л.О., Пересада А.А, Майорова Т.В, 
Старостіна А. О, Кравченко В. А., Вітлінський 
В.В., Наконечний Я.С., Пернаківський О.В., 
Великоіваненко Г.І. 

 

Сучасні банки виявляють глибоку зацікавленість в якісній оцінці ступеня кредитного 
ризику і зниженні його впливу на банківську діяльність із застосуванням відповідного 
комплексу заходів. Але реальна оцінка кредитного ризику банку можлива при проведенні 
детального аналізу сукупності факторів, що приводять до виникнення ризику при 
кредитуванні.  

Якісний аналіз цілого ряду ризик-факторів, на наш погляд, дозволяє банкам не тільки 
ухвалювати адекватні рішення по позиках, що надаються, але і надалі звести до мінімуму 
прямі фінансові втрати від неповернення кредитів.  

Існує багато методів виявлення факторів ризику: анкетування; мозковий штурм; 
експертне інтерв’ю; графічне зображення кредитного процесу, включаючи визначення і 
зображення бізнес-процесів і ланок створення позичкової вартості, а також зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що впливають на них; порівняння з іншими банківськими установами; 
робочі зустрічі; обговорення з керівництвом тощо. 

Кожний з цих методів допомагає одержати інформацію про характеристики ризиків, 
які виникають в процесі кредитування. На практиці, щоб вирішити поставлене завдання, як 
правило, використовують комплекс методів. 

Проведена робота з визначення ризик-факторів дозволяє отримати широку картину 
стосовно: корпоративної кредитної культури; місії та цілей банку в сфері кредитування; 
ресурсів банка (фінансових, людських та ін), задіяних в кредитних операціях; технології та 
організації кредитного процесу; функцій та відповідальності кредитних працівників; якості 
ухвалення управлінських рішень; ключових показників виміру ефективності кредитної 
діяльності та прийнятних рівнів їх відхилення; здатності банку до змін в сфері ризик-
менеджменту; первісного переліку факторів ризику. 

Для того щоб повною мірою ідентифікувати та усвідомити ризики, які можуть 
виникнути при кредитуванні, пропонуємо скористатися однією з найавторитетніших 
методик проведення ризик-менеджменту, запропонованою компанією 
PricewayerhousCoopers, що працювала над завданням International Federetion of Accountants 
(IFAC). PricewayerhousCoopers для виявлення ризик-факторів рекомендує скласти таблицю, 
де будуть вказані джерела ризику та дана їх характеристика. На нашу думку, джерела ризику 
доцільніше визначати з позиції бізнес-процесів і ланок створення позичкової вартості.  

Далі всі виявлені джерела ризиків залежно від можливості впливу на них та контролю 
за ними необхідно розбити на класи. Це дасть можливість банку розробити певну стратегію 
поведінки для кожного класу ризиків. Можна запропонувати модель градації факторів 
ризику, яка застосовується в «Роял банк файненшиал груп» (РБФГ). У РБФГ використовують 
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трирівневу систему визначення й аналізу ризиків, яка виходить з того, що існує безліч 
джерел факторів ризику, які можна згрупувати у три класи:  

1) макрорівень – систематичні (системні) ризик-фактори, які банк практично не має 
можливості контролювати. Вони належать до різних складових оточення, у якому діє 
банківська установа. 

2) мікрорівень – фактори ризику, які організація не може контролювати, але може 
впливати на них. 

3) внутрішньобанківські – чинники, на які банк може впливати і контролювати їх. 
Дослідження макроекономічних факторів показало, що провідним чинником є 

загальний стан економіки, а також регіону, в якому банк розвиває свою діяльність. Крім того, 
серед них виділяються чинники, зумовлені рівнем інфляції, а також бюджетним дефіцитом, 
який покривається в основному за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Істотну роль 
відграє активність грошово-кредитної політики НБУ. Одним з визначальних ризик-факторів 
є рівень розвитку банківської конкуренції, що характеризується збільшенням концентрації 
банківського капіталу в окремих регіонах і розвитком спектру банківських операцій і послуг.  

Серед мікроекономічних факторів велику роль відіграє рівень кредитного потенціалу 
комерційного банку, який залежить від загальної величини мобілізованих банком коштів, 
структури і стабільності депозитів, рівня обов'язкових резервів в Національному банку, 
загальної суми і структури зобов'язань банку.  

Факторами, що здійснюють прямий вплив на виникнення ризику неповернення 
кредиту, є ступінь ризику окремих видів позик, якість кредитного портфеля банку в цілому, 
цінова політика і якість кредитної політики банку.  

У свою чергу, ступінь ризикованості окремих видів позик визначається залежно від їх 
якості. Якість конкретної позики і кредитного портфеля банку в цілому є, на наш погляд, 
одним з ключових чинників кредитного ризику. Сукупність факторів, що впливають на 
якість окремої позички, на наш погляд, включає такі:  

1. Призначення позички (на збільшення капіталу, на тимчасове поповнення коштів, на 
формування оборотних активів, капітальне будівництво).  

2. Вид кредиту (споживчий, іпотечний, інвестиційний, платіжний, лізинговий). 
3. Розмір кредиту (великий, середній, дрібний).  
4. Термін кредиту (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий).  
5. Порядок погашення (у міру надходження виручки, одноразовий).  
6. Галузева приналежність (АПК, промисловість, комерція). 
7. Форма власності (приватна, акціонерна, муніципальна).  
8. Розмір позичальника (за величиною статутного капіталу, власних коштів).  
9. Кредитоспроможність (відповідно до рейтингової оцінки).  
10. Рівень взаємостосунків банку з клієнтом (наявність рахунку, разові відносини).  
11. Ступінь інформованості банку про клієнта.  
12. Способи забезпечення (застава, гарантії, поручительства).  
Своєчасний і детальний аналіз виданих позик відповідно до структури 

рекомендованих ризик-факторів дозволить, на наш погляд, знизити вірогідність виникнення 
ризику неповернення кредиту і вжити адекватних заходів по мінімізації впливу цих факторів 
на кредитний процес банку.  

Разом з тим, оцінка запропонованих факторів ризику окремої позики, їх всебічний 
аналіз і врахування надає реальну можливість банкам уникнути повторного впливу даних 
факторів у своїй майбутній діяльності.  

Ефективність організації управління ризиком багато в чому визначається 
класифікацією ризику. Тому, всебічне вивчення сутності кредитного ризику, причин його 
появи, міри впливу на об'єкт, діяльність комерційних банків і економіку в цілому, способів 
управління, неможливо здійснити без визначення місця кредитного ризику в загальній 
класифікації ризиків. 
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В економічній науці існує підхід класифікації кредитного ризику за основними 
джерелами виникнення: ризик зовнішнього середовища, внутрішні ризики, організаційні 
ризики. При цьому форми прояву кредитного ризику досить різноманітні). Авторами 
запропонованої класифікації наголошується, що всі форми прояву кредитного ризику тісно 
взаємозв'язані між собою.  

Л. Р. Батракової, крім виділення кредитних ризиків по основних чинниках виникнення 
(зовнішній і внутрішній кредитний ризик), пропонує класифікувати його по суб'єктах 
операції (групам позичальників), «так як причини погашення кредиту, наданого, наприклад, 
фірмі або приватній особі, суттєво відрізняються» [1, с.264].  

В свою чергу, ризики, пов’язані з кредитуванням юридичних осіб можуть 
розподілятися на ризики, пов’язані з кредитуванням: клієнтів, інсайдерів, акціонерів 
(учасників) або банківських установ, підприємств, державних органів і т.п. 

На думку автора, для банків буде правильним провести класифікацію кредитних 
ризиків в залежності від складу клієнтів у відповідності з нормативними актами 
Національного банку України, одночасно підрозділив клієнтів на невеликих, середніх та 
крупних. Так, в Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні 
розрізняються кредитні ризики в залежності від типу позичальника: кредитний ризик на 
одного контрагента; кредитний ризик на одного інсайдера; кредитний ризик на одного 
позичальника – пов’язану особу; кредитний ризик на одного позичальника – асоційовану 
особу. 

Кредитні ризики в залежності від юридичного статусу контрагента підрозділяють 
на: ризики, пов’язані з кредитуванням фізичних осіб; ризики, пов’язані з кредитуванням 
юридичних осіб (підприємств, банків). 

Така відповідність нормативним актам дозволить дотримуватись вимог до звітності і 
ефективно вести облік ризиків в середині банка. 

Класифікація, запропонована Е. Супрунович, припускає виділення наступних видів 
кредитного ризику: 

 ризик кредитування контрагента, що полягає в можливості неповернення банку 
основної суми боргу після закінчення терміну договору; 

 розрахунковий ризик, що виникає в процесі здійснення операції; 
 передрозрахунковий ризик, що є невиконанням своїх зобов'язань контрагентом 

по операції до розрахунків і банк вимушений замінити даний контракт іншим за існуючою 
(можливо несприятливій) ринковою ціною [2, с.3]. 

В іншому джерелі [3, с.466] кредитний ризик підрозділяє на дві групи: 
 ризик, пов'язаний з позичальником, який оцінює вірогідність потенційних 

збитків, що включає ризик по позичальнику, ризик невиплати основної суми боргу, ризик 
концентрації, ризик країни, ризик обмеження переказів; 

 внутрішній ризик кредитного продукту, який оцінює розміри грошових втрат в 
тому випадку, якщо клієнт не виконує умов угоди; включає ризик забезпечення кредиту, 
ризик заміщення позичальника, ризик невиплати відсотків. 

Ризик за позичальником - даний вид ризику пов'язаний з вірогідністю того, що по 
даному суб'єкту кредитної операції була надана неповна (неточна) інформація, що вплинуло 
на загальний рівень оцінки кредитоспроможності позичальника. В сучасній банківській 
системі України існує дуже складна проблема обміну інформацією про позичальників між 
банками. Посилаючись на комерційну таємницю, банк не розкриває інформацію про своїх 
боржників, хоча при цьому часто може стати жертвою такої відсутності інформації. Багато 
банків зіткнулися з позичальниками, що отримали кредити в декількох банках одночасно і 
що виявилися абсолютно неплатоспроможними. 

Ризик концентрації - ризик, який виникає у разі надання великого кредиту одному 
позичальнику або групі взаємозв'язаних позичальників. 

Ризик невиплати основної суми боргу - ризик того, що в результаті дії непередбачених 
обставин позичальник не зможе повернути основну суму кредиту. 
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Ризик невиплати відсотків - ризик того, що партнер по кредитній операції виявиться 
не в змозі сплатити відсотки по кредиту. 

Ризик заміщення - ризик того, що банк вимушений нести додаткові витрати на заміну 
фінансової угоди по переважаючій на ринку ставці, якщо інша сторона існуючої фінансової 
угоди не виконує зобов'язань відповідно до договору. 

Ризик забезпечення кредиту - це ризик різких коливань ринкових цін об'єкту 
забезпечення; ризик втрати споживчих властивостей і труднощі ідентифікації товару [4, с. 
118]. 

Подібна класифікація, на думку автора, не відповідає принципам логіки. Не зовсім 
коректно відносити ризик країни, який є більш загальним поняттям, в групу ризику 
невиконання зобов'язань позичальником, а ризик невиплати відсотків, по своєму 
внутрішньому змісту, слід віднести в групу ризику невиконання позичальником зобов'язань. 

В залежності від об’єкту, на який впливає кредитний ризик при видачі позички, 
можна виділити [5, с. 81]: 

- ризик одного кредиту; 
- ризик групи кредитів (наприклад, по пов’язаним особам); 
- ризик кредитного портфеля. 
Кредитний ризик також розподіляється в залежності від виду операції, в якій приймає 

участь суб’єкт господарювання: кредитування; операції з борговими цінними паперами; 
лізингові операції; факторинг; форфейтинг; за опціонними угодами та ін. 

Особливо слід відмітити класифікацію ризиків з позиції управління, яка рідко 
зустрічається, але, на думку автора, досить актуальна, в ній ризики поділяються на 
локалізовані і нелокалізовані [5, с.48]. Локалізовані ризики – це ризики, охарактеризовані 
наступними ознаками: існування їх потрапило в поле зору менеджерів установи; вони 
виявлені і класифіковані; вони оцінені, контролюються і управляються. 

В протилежність локалізованим, нелокалізовані ризики – це ризики, які 
недооцінюються або виходять з-під контролю, і ті, чий вплив на банк надзвичайно великий. 
Часом трапляється, що з появою нових факторів, ризик типової банківської операції стає 
нелокалізованим. Наприклад, при впроваджені нових банківських продуктів. Це трапляється 
через те, що управлінське рішення виводить з-під контролю різноманітні фактори, які 
впливають на кредитний ризик. Наприклад, в ролі цих факторів можуть виступати ризики 
пов’язані з напряженим в ресурсному або матеріально-технічному забезпечені. 

Кожна кредитна угода містить в собі різний рівень ризику. На це впливають різні 
фактори об’єктивного та суб’єктивного характеру. Рівень кредитного ризику залежить від 
репутації позичальника, його фінансово-господарського стану, галузі в якій він працює, від 
виду та якості забезпечення, терміну кредитування, від досвіду роботи кредитного 
працівника та ін.  

В залежності від тих критеріїв, які обере банк для оцінки рівня кредитного ризику, 
останній поділяється на: 

- нульовий, але це ідеальний варіант, на практиці такого зустріти неможливо; 
- мінімальний кредитний ризик несуть в собі кредитні угоди державних та 

муніципальних органів влади; 
- стандартний кредитний ризик виникає при кредитуванні позичальника, фінансова 

діяльність якого дуже добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань 
за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним 
відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень 
(відповідно до методики оцінки фінансового стану позичальника, затвердженої внутрішніми 
документами банку); вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; 
кредитна історія - бездоганна; забезпечення за кредитною операцією першокласне; 

- особливий ризик 
- ризик вище середнього 
- високий кредитний ризик. 
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Причому протягом дії угоди кредитний ризик може змінюватися. 
В залежності від характеру обліку кредитний ризик буває по балансовим рахункам і 

позабалансовим рахункам. 
Дуже часто кредитний ризик, який виникає по балансовим операціям, 

розповсюджується і на позабалансові, наприклад, при банкрутстві фірми. Тому важливо 
правильно врахувати розмір можливих збитків від однієї і тієї ж діяльності, яка впливає 
одночасно як на балансові, так і позабалансові рахунки. 

В залежності від розподілу ризику в часі, кредитний ризик можна розмежувати на 
ретроспективний, поточний та ризик майбутніх періодів. [6, с. 10] Проаналізувавши 
ретроспективні ризики, їх характер і способи мінімізації, банк має можливість більш точно 
прогнозувати і передбачувати поточні і перспективні кредитні ризики. 

За характером прояву у часі кредитний ризик буває постійним і тимчасовим. До 
постійних відносяться кредитні ризики, які в більшій чи меншій мірі притаманні будь-якій 
банківській установі. Вони повинні бути контрольованими (по можливості) і вимагають 
постійного моніторингу. Тимчасові кредитні ризики виникають в разовому порядку і можуть 
бути викликані як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. 

За можливістю мінімізації кредитний ризики можна розподілити на відкритий і 
закритий. Відкриті кредитні ризики не підлягають регулюванню, закриті – регулюються 
шляхом введення обмежень, наприклад, визначення максимального розміру кредиту на 
одного позичальника, проведення систематичного аналізу фінансового стану позичальника. 

За можливістю передбачення кредитні ризики поділяють на прогнозований і не 
прогнозований. 

В залежності від об’єкту оцінки сукупний кредитний ризик й індивідуальний 
кредитний ризик [7, с.32]. Сукупний кредитний ризик передбачає оцінку і прогнозування 
величини ризику портфеля позичок в залежності від його доходу, складу інструментів, 
дотримання вимог кредитної політики банку та наглядових органів. Індивідуальний ризик 
оцінюється на основі шкали коефіцієнтів ризику по окремій кредитній угоді, типу 
контрагентів-позичальників, виду кредитної операції. Слід зазначити, що сукупний ризик 
кредитного портфеля не можна обрахувати шляхом простого сумування індивідуальних 
ризиків. В залежності від якості й професійності управлінських рішень він може бути як 
більшим, так і меншим. 

В залежності від методу розрахунку можна отримати: масштабну оцінку кредитного 
ризику або вірогідну оцінку кредитного ризику. Масштабна оцінка ризику означає, що 
можна кількісно (в грошовому виразі) визначити розмір можливих втрат. Вірогідна оцінка 
може виражатися в процентах, певних коефіцієнтах, або в інших величинах виміру, 
наприклад, процентилях, квантилях, децилях, квартилях.  

За сукупністю врахування ризик-факторів розрізняють: простий та комплексний 
ризики. Простий кредитний ризик визначають, коли обраховують, наприклад, розмір 
неповернення кредиту, ризик забезпечення. Прикладом комплексного кредитного ризику 
може бути розрахунок вірогідності повернення позички контрагентом, ризикованість 
кредитного портфеля. 

Для проведення подальшого дослідження автором пропонується класифікувати 
ризики кредитної діяльності банку за основними джерелами виникнення. Оскільки джерела 
ризику ми розбили на 3 класи (макрорівень, мікрорівень, внутрішньобанківські), то при 
класифікації ризиків, також пропонуємо скористатися трирівневою системою (рис. 1).  

До ризиків на макрорівні відносяться ризики, які банк практично не може 
контролювати: зміни економічної кон'юнктури регіону, ризик зміни чинного законодавства, 
ризик кримінального чинника, ризик зміни прийнятих стандартів кредитування, а також 
нормативів і інструкцій, що регламентують діяльність банку. 

До ризиків на мікрорівні відносять ризики, які банк не може контролювати, але може 
впливати на них: ризик втрати репутації, ризик нестачі ресурсів або невідповідність їх по 
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строкам, процентний та валютний ризики, ризик афіляції (тобто коли навіть один філіал 
своєю непрофесійністю здатний нанести збитки всій мережі). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класифікація ризиків кредитної діяльності банку (авторський підхід) 

До внутрішніх ризиків слід віднести групу ризиків кредитного продукту банка та 
групу організаційно-методичних ризиків. 
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При цьому усі три групи ризиків тісно взаємопов’язані і поява одного виду ризиків 
може спричинити виникнення ризиків іншої групи. Так, наприклад, погіршення 
макроекономічної ситуації в регіоні призводить до спаду обсягів виробництва. Спад обсягів 
виробництва спричиняє зменшення залишків на депозитних рахунках, що зменшує ресурсну 
базу банку (мікрорівень). В той же час зниження об’ємів реалізації продукції підприємств-
позичальників веде до зниження зниження кредитоспроможності (внутрішні ризики). 

Результатом виявлення ризик-факторів та встановлення на їх основі ключових 
ризиків, пов’язаних з процесом кредитування, повинна стати карта ризиків, яка містить 
інформацію про вірогідність (частоту) настання ризикової події та значимість або силу дії 
ризику. Картографування ризиків дозволяє акумулювати всі проблеми, які можуть 
виникнути в ході кредитної діяльності, та наочно їх представити. Не дивлячись на уявну 
простоту карти ризиків, за її побудовою лежать не тільки складні процедури кількісної 
оцінки, які можуть бути формалізовані, але і неформальний логічно доволі складний процес. 

Побудова карти кредитних ризиків може проводитися як в рамках впровадження 
системи управління ризиками на рівні всієї організації, що доволі складно і неможливо 
виконати внутрішніми силами установи, або для вирішення відособленого кола задач по 
управлінню кредитним ризиком, наприклад, в рамках попередньої оцінки ризику кредитного 
проекту. В залежності від задач і застосованої методології, банк отримує різноманітні 
переваги і вигоди. Методологія складання карти ризиків повинна ґрунтуватися на досягненні 
узгодженості думок топ-менеджерів банку про кредитні ризики.  

Таким чином, ефективність управління ключовим чином залежить від здатності банку 
правильно визначати джерела кредитного ризику. На думку автора, найдоцільніше виявляти точки 
генерування ризику з позиції бізнес-процесів і ланок створення позичкової вартості. Кредитний 
ризик можна структурувати з позиції управління. Така структура являється, на наш погляд, 
достатньо повною щоб нею користуватися для побудови системи кредитного ризик-менеджменту, 
а, з іншого боку, не містить зайвої деталізації, яка може створити труднощі при систематизації 
методів оцінки та управління ризиками і, як наслідок, збільшити загальну трудомісткість процесу 
управління. Результатом виявлення ризик-факторів та встановлення на їх основі ключових 
ризиків, пов’язаних з процесом кредитування, повинна стати карта ризиків, в якій міститься 
інформація про вірогідність настання ризикової події та її значимість. 
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Growth of the global financial crisis, reducing demand, narrowing markets and increased 
competition make the task of ensuring sustainable development of domestic enterprises increasingly 
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important. It is necessary to consider the increasing number of factors internal and external 
environment to maintain the stability of operation and additional investments for further 
development of enterprises. Effective strategic sustainability management requires forming relevant 
system of evaluation performance of the company, which should aim to determine compliance 
current operation indicators of sustainable development targets and identify "problem areas" that 
require immediate management intervention and correction activities. 

The problem of increasing competitive advantage and efficiency influence on decision-
making and provides the search for new approaches to strategic alternatives. Therefore, it becomes 
necessary can consider the balance of stakeholders’ interests (groups, organizations or individuals 
that are affected by the company and of whom it depends) as a condition for reducing counter in the 
interaction, ie stakeholder risk. 

One of the most important industry stakeholder groups are owners, shareholders, existing 
and potential investors. Their primary interest is to maintain and increase the invested capital. The 
enterprise must be financially trustworthy to meet the interests of this group of 
stakeholders. Financial success can be displayed by using efficiency, profitability, liquidity, 
autonomy indicators. 

Targeted groups of consumers have an impact on the success and profitability of the 
industry. Other words company should operate and identify those market segments where its 
activities will be competitive Satisfaction target segment of consumers is characterized by indices 
of market share, loyalty and customer satisfaction, the share of new customers and so on. 

Interest of partners, suppliers and intermediaries, is the efficient organization and 
responsible business behavior of the enterprise that are valued quality and duration of a process, 
information transparency, evaluation and efficiency innovations, share products with high added 
value and so on. 

Important category of stakeholders is a staff of the enterprise. Achieving the goals of the 
enterprise, competitiveness and building a mutually beneficial relationship with key business 
partners can only be provided by skill and motivated staff. Motivation can you both tangible and 
intangible in nature and is to improve the welfare, professional increase and development of 
staff. Achieving the goals of internal marketing strategy can be measured by indicators of loyalty, 
satisfaction and motivation, effective use of information, reduces staff turnover, etc. [7]. 

Following groups of stakeholders, as state and society are becoming more significant. They 
are interested in meeting company’s legislation, ethical business methods, and improvement of the 
ecological, and social environment. Implementation of the interests of this group can be described 
using parameters completeness and timeliness of tax payments to the budget, increase employment, 
emissions reduce, social programs and so on. 

Balance of stakeholders’ interests and qualitative interaction with them create operating 
synergies in the form of savings on flexibility and expansion options. Forming effective process of 
interaction with all stakeholders enables companies without changing the boundaries of their actual 
transformation [3]. Thus, the interaction and balance of stakeholders’ interests should be considered 
as an instrument for achieving competitive advantage and sustainability of enterprises in general, 
and the process is a necessary condition for stability increase value for all stakeholders. 

Therefore, when assessing the sustainability of industrial enterprises is a clear focus on the 
interests of stakeholder groups and the formation of stable networks of stakeholders. 

It should be mentioned that the economic system is characterized by high complexity and 
dynamism, the presence of uncertainty in all phases of management. Understanding the need to 
develop effective mathematical framework to work with uncertainties, including the subjective 
nature, awareness of the shortcomings of theoretical and probabilistic methods resulted to the rapid 
development and formation of the past 30 years a number of new scientific disciplines: mathematics 
interval, theory of fuzzy sets, the theory of opportunities Dempster-Schaefer’s theory of evidence, 
that do not object, and generalize the traditional approach. Many studies also indicated that 
probability theory is a special case of the theory of possibilities. In turn, the mathematical basis of 
the latter is the theory of fuzzy sets [1, 8, 9; January 2]. 
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Today fuzzy logic is one of the most promising areas in the field of analysis, forecasting and 
modeling of economic phenomena and processes [8]. 

The basis of fuzzy logic is a mathematical theory of fuzzy sets, which takes its origin from 
the development of the American scholar Zadeh published under the title «Fuzzy Sets» in 1965 in 
the journal «Information and Control». 

Fuzzy logic as the logical and mathematical tools for decisions assessment in situations of 
uncertainty was proposed in the late 80th century [21]. This methodology is based on the terms of 
linguistic variables. 

Fuzzy set is formed by introducing the concept of a generalized identity, which is expanding 
two-element set value of membership function (0,1) in the interval [0,1] [17]. This means that the 
transition from the full set of belonging object to its full overrule the jump is not as conventional 
«clear» sets, and gradually, the degree of affiliation element set expressed as the number of interval 
[0,1]. 

In this method the probability distribution is used instead of the distribution of capabilities 
described by the membership function of fuzzy numbers. 

Methods based on the theory of fuzzy sets belonging to the methods of evaluation and 
decision making under uncertainty. Their use provides formalization output parameters and target 
performance as a vector of interval values (fuzzy interval), falling in each interval is characterized 
by some degree of uncertainty [17]. Thus, performing arithmetic operations on the data intervals is 
possible to calculate and determine the fuzzy interval for the target. 

Application of fuzzy models varieties (e.g. fuzzy productive, functional and rational model, 
fuzzy time series fuzzy regression etc.) is defined as the subject branch and the degree of 
uncertainty, the presence or absence of baseline data. 

Thus, the management of modern industrial enterprise in market economy the fuzzy models 
represent a powerful tool for analyzing, forecasting and form making. For optimal accuracy and 
decision-making is the key to sustainable development of enterprises. 

The existing management system focused on maximizing profits, profitability and improved 
financial performance, is not in compliance with strengthening the competitiveness and 
sustainability of the company. For accuracy and optimal decision-making - a key all the century 
development of enterprises. 

Existing management focused on maximizing profits, profitability and improving the 
financial performance, does not meet the requirements of strengthening the competitiveness and 
sustainable development of the company. The main shortcomings of the traditional system of 
management control include: 

- practical absence consideration of the relationship and the process between the various 
indicators of the company, resulting in non-strategic goals of the company, that is a problem of 
coordination of long- and short-term aims and tasks of the company; 

- orientation and dominance of financial information based on established accounting 
requirements, which do not always give an adequate picture of the system and business 
development, particularly for investors, shareholders etc. 

-  incomplete information and the difficulty in presenting and understanding, lack of 
motivation component, that is the traditional system of reporting can motivate employees and 
prevent the implementation of corrective actions to business enterprises, especially when you need a 
quick response to the changing situation of the company in the environment; 

- insufficient attention to the environment, ie traditional a system of indicators does not 
assess possible changes in the behavior of consumers, partners, competitors and other market 
participants in the future, and therefore predict trends in the industry and business environment [5; 
18]. 

Therefore, the system of indicators should form a realistic reflection of the current situation 
of the enterprise, showing how it will develop in the future. In addition, it should logically and 
clearly demonstrate how the achievement of certain indicators included in the model in each 
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component of the company, contributes to the successful implementation of sustainable 
development strategies. 

One of the most relevant approaches to estimation of sustainable development is an 
orientation toward forming of indices, taking into account of interests of stakeholders. 

Taking into account the requirements of stakeholders leads the company to realize its role 
and responsibility in the sustainable development of economic, social and environmental 
components. As noted above, economies can not exist in isolation from society. Business must take 
into account the social and environmental impacts of its activities and include the development and 
implementation of sustainable development promotion programs. Therefore, company should 
coordinate the interest of maximizing profits and the strategic interests of sustainable development 
for the successful functioning. The motivation to implement socially responsible programs is 
improving the business reputation of the enterprise as a factor of competitive advantage. As a result, 
the company will have access to more customers and business partners, which increases the 
importance of business reputation and accountability in the functioning of the company. 

An important feature of the assessment for the sustainability industrial enterprises according 
stakeholders’ interests are random factors, inaccuracies. In this context fuzzy set methods could by 
used to achieve the objectives [2]. 

The strengths of use mathematical approach based on fuzzy sets and fuzzy logic is a 
description of conditions and the method for solving the problem of language close to natural, 
versatility and efficiency. However, there are drawbacks characteristic: the initial set of fuzzy rules 
is formed by an expert and may be incomplete or contradictory; type and parameters of membership 
function describing the input and output variables of the system are selected subjectively and may 
not adequately reflect the reality [1; 9; 17]. 

In terms of this study is considered modeling processes directly related to the practical 
management activities industry. Therefore, in this situation, the purpose of the simulation can be 
formulated as a generalized obtains information that facilitates decision-appropriate solutions for 
sustainable functioning of enterprises. 

Evaluation of sustainability industrial enterprises in the interests of stakeholders may have 
different specific features. It is so important to develop methodological approaches to solve the 
problem multicriteria both methodological and practical perspectives. 

Important differences assess the stability of industrial enterprises taking into account 
stakeholders’ interests is the presence of uncertainty, randomness especially during the formation 
informational sources of indicators’ evaluation. 

Fuzziness decisions are caused subjective of leadership, inaccurate conclusions and 
interpretation of data, the complexity and variety of opinions. The most adequate mathematical 
tools to take into account the entire complex uncertainties are the methods theory of fuzzy sets [2; 
7; 16]. 

Features of this method lies in solving complex problems, first of all, taking into account the 
non-statistic requirements of stakeholders, and further confirms the relevance of mathematical tools 
assess the stability of industrial establishments using fuzzy sets based on practical needs, resulting 
in the formulation and solution multi task management industry. 

The key principles of formation sustainability scorecard include: focus on results; customer 
focus, innovation, continuous improvement, forming long-term partnerships, social responsibility, 
professional competence, economic efficiency and so on. 

The next stage of assessment of the stability industrial enterprises taking into account 
interests stakeholders should form a comprehensive evaluation based on fuzzy logic methods. 

In order to increase efficiency assessment of the industrial enterprises’ stability, taking into 
account stakeholders’ interests, should be considered quantitative (financial) and qualitative 
(indicator) performance evaluation, and analyzing them not only statically but also dynamically. 
However, existing methods do not provide such opportunities to analysts. 
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Sustainability of industry can be considered as a mathematical structure. There is some set 
X, so called general set. If we consider the set {X} of fuzzy subsets, the fixed finite set of this set 
forms the index of industrial stability [9]. 

Analysis of the stability of the company shows vague descriptions. Various kinds of 
classifications occur due to the uncertainty of the expert. For example, an expert can not clearly 
distinguish between «high» and «maximum» probability, or when you have to draw the line 
between medium and low setting. Then use a fuzzy descriptions means the following [16]. 

Expert builds a linguistic variable with its term-set values. For example, the variable 
«Evaluation of transparency and the provision of non-financial reporting» may have term-set values 
of «very low, low, medium, high and very high». 

In order to constructively describe linguistic variables, the expert selects the corresponding 
quantitative traits, such as specially designed indicator assessment of transparency and non-
financial reporting, that is taking values from zero to one [8]. 

Then, the value of every linguistic variable (which is a subset of values is fuzzy interval [0, 
1] - the field values of transparency and to assess non-financial reporting) compares the 
membership function evaluation to provide transparency and non-financial reporting varying fuzzy 
sets. 

Commonly used features in are trapezoidal membership function (figure 1).  

 
Figure. 1. Trapezoidal membership function [8,9,16] 

 

The upper trapezoid base corresponding to full confidence in the correctness of his expert 
classification, and the bottom - assurance that no other value interval [0; 1] does not fall into the 
selected fuzzy subsets. 

For the purpose of describing compact trapezoidal membership function μ(x) conveniently 
describe trapezoidal type numbers β (a1, a2, a3, a4), where a1 and a4 - abscissas lower base, a2 and a3 
- abscissas upper trapezoid foundations, which sets μ (x) in affiliation with nonzero carrier's 
respective fuzzy subset. 

Now the description of linguistic variable is complete, and the analyst may use it as a 
mathematical object in the corresponding operations and methods [1]. 

Consider the example of the algorithm calculating the stability of the leading industrial 
enterprises: Join Stock Company «Magnitogorsk Iron and Steel Works» (JSC «MMK»), Join Stock 
Company «Novolipetsk Steel Works» (JSC «NLMK»), Join Stock Company «Arcelor Mittal Kriviy 
Rig», Financial and Industrial Group SCM (LLC «Metinvest Holding», LLC «DTEK»). In the 
preliminary analysis revealed that these companies have investments in corporate social 
responsibility program, and gradually implement CSR principles in the strategy of the company [10 
-15]. 
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The analysis was based on assessment of typical social practices and specific direction of 
economic activity. The impact of the enterprise dimension and fluctuations in the proportion of 
spending on CSR in total is excluded in analyzing. 

In the first stage, we should express of a complete set of linguistic variables corresponding 
SD - level of industrial enterprises’ sustainability in the interests of stakeholders. 

The complete set of the enterprise is divided into five (in general average) fuzzy subsets of 
the form: 

A1 - fuzzy subset «very unstable» state enterprise (actual distress); A2 - fuzzy subset 
«unstable» state enterprise; A3 - fuzzy subset «relatively stable» state enterprise; A4 - fuzzy subset 
«stable» state enterprise; A5 - fuzzy subset «very stable» state enterprise. 

Other words term-set of linguistic variable «Stability of the enterprise» consists of five 
components. Each of the subsets A1, ..., A5 meet their membership function m1(SD)...m5(SD), where 
SD - a composite index of enterprises’ sustainability in the interests of stakeholders. 

Then a basic selection of scorecard Xi and producing of a fuzzy classification of values is 
doing. 

Assume that B (xi) - the domain of the parameter Xi, an infinite set of points of the axis of 
real numbers. Define the linguistic variable «level indicator value Xi» with the introduction of 5 
fuzzy subsets of B(xi): 

B1 - fuzzy subset «very low rate Xi»; B2 - fuzzy subset of «low level indicator Xi»; B3 - fuzzy 
subset «average index Xi»; B4 - fuzzy subset of «high index Xi»; B5 - fuzzy subset of «very high 
level indicator Xi».  

The task descriptions subsets is a task the formation of the membership functions. 
Then we form a complete set Bi of values Xi. 
As a set parameters X = {xi} choose indicators with all the groups of stakeholders and 

provide values of the analyzed companies reporting: 
- The financial performance of industrial enterprises liquidity (current, absolute, fast); return 

on equity and assets; coefficient of autonomy; value of accounts receivable and accounts payable; 
share payable to the budget in assets; 

- Indicators of investment in CSR activities (share of investment in workforce development, 
supply security in the workplace, environmental programs, community development); 

- Qualitative indicators of industrial activities (staff turnover, evaluation of transparency and 
non-financial reporting, the quality of products, the level of responsibility to the partners). 

The growth rate individual connected Xi with increasing the sustainability of the company 
taking into account interests of stakeholders. If this indicator is the opposite trend, the analysis 
should be replaced. For example, the rate of deleveraging in the assets of the company should be 
replaced measure of the proportion of own funds in assets. 

Performing additional condition set according to the following: if all indicators in the 
analysis belong the level subsets Aij, the state enterprise qualifies as SDj. This condition follows 
from the classification of quantitative reliability performance and reliable determination of 
significance level indicator in the evaluation system. 

Next, determine the level of importance of each indicator (α). Each i-th indicator for each k-
th level of the enterprise can be compared αik assessment of the indicator’s significance for the 
recognition of the enterprise’s level [9].  

System weight αik should be based strictly on each sector individually. 
The standardization of significance assessment system {α} is as follows: 
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where k = 1, ...,5. 
If a system of indicators to rank in order of their importance, while the importance of the i-th 
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If the system performance advantages over the other one is missing, the figures are 
equivalent, in this case, 

N
kai

1
               (3) 

In conducting this study assume that all the selected parameters are equivalent 
(corresponding interpretation of the principle implementing corporate social responsibility) in the 
evaluation of sustainability taking into account interests stakeholders, i.e. the level of importance of 
each indicator is given by 3. 
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The next step is to build the index SD. Integrated SD index is constructed as two-

dimensional convolution for the aggregate of Xi with weights pi and the totality of their qualitative 
states with weights {l}. The rule for recognizing the state of sustainability of industrial enterprises 
taking into account interests stakeholders are shown in table 1.  

Table 1 
Assessment scale of the industrial enterprises’ stability taking into account the interests of 

stakeholders 

Classification level indicator 
The degree of self-evaluation 

(membership function) 
Range of values 

 «Very unstable» 1 0<SD<0.15 
«Very unstable» 5 = 10  (0.25 - SD)  0.15SD<0.25 

«Unstable» 1- 5 = 4  

«Unstable» 1 0.25SD<0.35 
«Unstable» 4 = 10  (0.45 – SD) 0.35SD<0.45 

«Relatively stable» 1- 4 = 3  

«Relatively stable» 1 0.45  SD < 0.55 
«Relatively stable» 3 = 10  (0.65 - SD) 0.55SD<0.65 

«Sustainable» 1- 3 = 2  

«Sustainable» 1 0.65SD<0.75 
«Sustainable» 2 = 10  (0.85 - SD) 0.75SD<0.85 
«Very stable» 1- 2 = 1 0.85SD1.0 

 

In parallel with the recognition of the enterprise, assessing the sustainability of the company 
taking into account interests of stakeholders. 

Next doable classification values selected indicators that form the sustainability of 
enterprises taking into account interests stakeholders based on normative data, sector specific, 
international practice and expert estimates (table. 3).  

Classification results are displayed in table 2, where βij - accessories carrier level xi fuzzy 
subset Αj. βij = 1 if Ai (j-1) <xi <aij and βij = 0 otherwise (when the value is not included in the 
selected range classification).  

Table 2 
The result of the current values classification 

The result of the classification of subsets 
Indicator 

Ai1 Ai2 Ai3 Ai4 Ai5 
X 1 β11 β12 β13 β14 β15 
... ... ... ... ... ... 
X i βi1 βi2 β i3 β i4 β i5 
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Table 3 
Classification of the indicators 

The criteria for the distribution of a subset 
Indicator very low level of 

indicator 
low level of indicator 

average level of the 
indicator 

high level of indicator 
very high level of 

indicator 
Current liquidity x <1.5 1.5 <= x <1.83 1.83 <= x <2.16 2.16 <= x <2.5 x> = 2.5 
Absolute liquidity x <0.2 0.2 <= x <0.25 0.25 <= x <0.3 0.3 <= x <0.35 x> = 0.35 
Quick liquidity x <0.8 0.8 <= x <1.03 1.03 <= x <1.26 1.26 <= x <1.5 x> = 1.5 
Return on equity 0.05 <x 0.05 <= x <0.2 0.2 <= x <0.35 0.35 <= x <0.5 x> = 0.5 
Return on assets x <0.1 0.1 <= x <0.25 0.25 <= x <0.4 0.4 <= x <0.55 x> = 0.55 
Autonomy ratio x <0.35 0.35 <= x <0.5 0.5 <= x <0.65 0.65 <= x <0.8 x> = 0.8 
The ratio of 
receivables and 
payables 

x <0.3; 
x> = 1.7 

0.3 <= <0.47;1.53 <= 
x <1.7 

0.47 <= x <0.65;1.35 
<= x <1.53 

0.65 <= x <0.83;1.18 
<= x <1.35 

0.83 <= x <1.18 

Equity turnover x <0.2 0.2 <= x <0.47 0.47 <= x <0.73 0.73 <= x <1 x> = 1 
The part of 
investments in staff 
development 

x <0.1 0.1 <= x <0.23 0.23 <= x <0.34 0.34 <= x <0.5 x> = 0.5 

Employee turnover x> = 20% 20%> x> = 15% 15%> x> = 10% 10%> x> = 5% x <5% 
The part of 
investments in 
protectoin of helth 
and safety 

x <0.1 0.1 <= x <0.23 0.23 <= x <0.34 0.34 <= x <0.5 x> = 0.5 

The part of 
investments in 
environmental 
programs 

0.2 <x 0.2 <= x <0.37 0.37 <= x <0.54 0.54 <= x <0.7 x> = 0.7 

Part of payables to 
the budget in assets 

x> = 1 1> x> = 0.5 0.5> x> = 0.15 0.15> x> = 0.02 x <0.02 

The part of 
investments in 
community 
development 

0.02 <x 0.02 <= x <0.06 0.06 <= x <0.1 0.1 <= x <0.15 x> = 0.15 

Evaluation of 
transparency and 
provision of non-
financial reporting 

x <2 2 <= x <4 4 <= x <6 6 <= x <8 x> = 8 

Quality of products x <20% 20% <= x <40% 40% <= x <60% 60% <= x <80% x> = 80% 
The level of 
responsibility to the 
partners 

x <2 2 <= x <4 4 <= x <6 6 <= x <8 x> = 8 

 

Input data for the evaluating indicators of the analyzed companies for 2007-2013 is given in 
Appendix A, and classification of these parameters on the example of LLC «Metinvest» for 2013 - 
in Appendix B. For other enterprises, and the period of analysis calculations are similar. 

Analysis of classification parameters analyzed in the whole industrial enterprises led to the 
following conclusions: a low level during the period from 2009 has indicators of profitability, 
equity turnover. In addition, there is a negative trend in the correlation between accounts receivable 
and accounts payable, due to the crisis in the global market and domestic instability. Concerning 
investments in CSR activities the growth dynamics is observed, but the overall level of 
implementation of CSR compared with world leaders in CSR practices is low. Diversity patterns 
investments are predetermined by sided CSR activities. To improve the situation in the future 
should consider structuring investments in staff development and improvement of safety taking into 
account interests local communities and stakeholder risk for leveling. The proven profitability of 
industrial components from CSR confirms the thesis that CSR helps to achieve competitive 
advantage or avoid reputational costs that arise in situations where the actions of stakeholders 
(consumption or activism) depend on social or environmental behavior together.  

Sustainable development involves industrial enterprise security balance and harmonize 
financial, social and governance focused on value creation industry, and subsequently affect the 
search for new tools and analysis of industrial development [19]. 

Calculation of estimates sustainability industry taking into account interests stakeholders 
based on the use of formula 4, we show the example of LLC «Metinvest» for 2013 for other periods 
and enterprises calculation is a similar. The calculation results are shown in table 4. 

Evaluation of companies’ sustainability taking into account stakeholders’ interest is 
estimated by the formula 4 
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where βij – carrier’s belonging to level xi of a fuzzy subset Αj; 
αi - the significance index; 
N- number of performance indicators; 
SDj - average score SD and appropriate range table 1. 

Table 4 
Evaluation of sustainability industrial enterprises in the interests of stakeholders 

Enterprise 2007 2008  2009 2010 2011 2012 2013 
LLC «Metinvest» 0.500 0.476 0.441 0.476 0.524 0.488 0.500 
JSC «Arcelor Mittal Kriviy Rig» 0.594 0.606 0.535 0.506 0.471 0.501 0.547 
OJSC «MMK» 0.606 0.629 0.582 0.594 0.582 0.476 0.500 
OJSC «NLMK» 0.653 0.629 0.547 0.559 0.559 0.547 0.547 

 

500,03059,09,03059,07,03059,05,07059,03,01059,01,02013 SD
 

 

According to the table 4 (for 2007-2013). State of the analyzed industry taking into account 
interests stakeholders Average defined as «relatively stable». Preliminary conclusions based on 
classifiers tables generally support this level of industry. 

Therefore, the proposed methodological approach to assess the stability of industrial 
enterprises taking into account interests stakeholders on the basis of fuzzy logic has the following 
advantages: consideration of environmental uncertainty and economic systems, the applicability of 
the process associated with management decisions, to consider the possibility of both quantitative 
and quality indicators. Also used scientific and methodical approach is effective tools for 
assessment experts through flexible display different choices expert. 

The use of fuzzy logic in decision-making problems has future development, as provides the 
most adequate reflection of the diversity of the existence of data that describe the specific 
process. The balance of experience «classical» simulation of economic, social and technical systems 
and fuzzy logic is the key to improve the reliability of data input and contributes to a more objective 
assessment under uncertainty. 

Therefore, concluded that the degree of stability of industrial enterprises taking into account 
interests stakeholders becomes not only a linguistic form, but also characteristics as statements of 
experts. 

Thus, an application of the methodology will provide an assessment of sustainability of 
industrial enterprises, which take into account the interests of all stakeholders in high degree of 
uncertainty, instability and variability of environmental factors. 
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Appendix A 
Table A. 1 

Input data for the calculation of the level of CSR implementation in OJSC «MMK» 
Period № 

c/n 
Indicator 

Unit of 
measurement 2007 2008 2009 2010 2007 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Social payments and 
benefits 

mln. rub 565.49 634.91 567.4 613.1 647.7 687.4 687.4 

2 
Investments in staff 
development 

ths. rub 92243 93322 91053 103147.1 134757.9 65879.2 91700 

3 
Investments in health and 
safety 

mln. rub 217.58 232 220.2 240.94 487 405.56 1111.8 

4 
Investments in the 
development of society 

mln. rub 265.48 321.3 289.2 394.8 423 478 356 

5 
Investments in 
environmental protection 

mln. rub 1905.2 2605.8 2157.4 2239.6 2085.69 3803.69 3081.6 

6 Current liquidity  3.75 1.85 2.72 3.28 2.96 1.63 1.11 
7 Absolute liquidity  1.80 0.59 0.33 0.46 0.3 0.16 0.07 
8 Quick liquidity  2.92 1.38 1.73 1.75 1.08 0.78 0.48 
9 Return on equity  0.46 0.34 0.25 0.27 0.2 0,22 0.18 

10 Return on assets  0.37 0.26 0.18 0.18 0.12 0.12 0.1 
11 Autonomy ratio  0.83 0.72 0.71 0.64 0.57 0.59 0.52 

12 
Value of receivables and 
payables 

 2.04 1.14 1.99 1.93 2.09 2.17 0.61 

13 
The ratio of receivables 
and payables 

 1.43 1.35 0.86 1.09 1.29 1.27 1.35 

14 
Fate payable to the budget 
in assets 

 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.007 0.003 

15 Employee turnover % 6.1 6.8 2.8 2.6 3 3 2.9 

16 
Evaluation of transparency 
and provision of non-
financial reporting 

10-point 
scale 

4.7 5 5.3 6.75 7 7.5 7.5 

17 
Quality of products 
(Products with high added 
value) 

% 27 27 34 38 36 41 41 

18 
The level of responsibility 
to partners 

10-point 
scale 

7.5 8 7 7 8 9 8 

 

 283

http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://www.arcelormittal.com/
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://www.mmk.ru/
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://www.scm.com.ua/
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://www.dtek.com/
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://www.metinvestholding.com/
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://www.vevivi.ru/best/%2520Nechetkie-mnozhestva-v-sistemakh-upravleniya-ref41397.htm
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://www.vevivi.ru/best/%2520Nechetkie-mnozhestva-v-sistemakh-upravleniya-ref41397.htm
http://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=uk&tl=en&u=http://csr-ukraine.org/


Table A. 2 
Input data for the calculation of the level of CSR implementation in OJSC «NLMK» 

Period №
 

c/n 
Indicator 

Unit of 
measure

ment 2007 2008 2009 2010 2007 2012 2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Social payments and 
benefits mln. rub 326.53 555.1 567.87 584.91 719.44 827.36 937.3 

2 Investments in staff 
development mln. rub 39.6 45.9 57.7 68.2 115 170 253.3 

3 
Investments in 
protectoin of helth 
and safety 

ths. rub 360000 472130.6 366670 372408.8 420700 567831.6 520800 

4 
Investments in the 
development of 
society 

mln. rub 
210 290 260 200 260 389.99 405.3 

mln. rub 
5 

Investments in 
environmental 
protection 

1777 3066 4356 4557 4516 4003.82 4020 

6 Current liquidity  2.64 2,98 4.31 4.70 2,98 2.65 2.87 

7 Absolute liquidity  0.82 1.58 2.35 2.68 1,22 1.26 1.10 

8 Quick liquidity  1.66 2.25 3.40 3.67 2.24 2.05 2.29 

9 Return on equity  0.50 0.55 0.18 0.26 0.22 0.18 0.15 

10 Return on assets  0.43 0.41 0.13 0.19 0.16 0.13 0.09 

11 Autonomy ratio  0.81 0.71 0.76 0.73 0.68 0.69 0.65 

12 
The ratio of 
receivables and 
payables 

 1.22 0.79 2.10 1.92 2.19 1.99 1.64 

13 Equity turnover  0.24 0.33 0.18 0.17 0.19 0.19 0.18 

14 Part of payables to 
the budget in assets  0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 

15 Employee turnover % 7.63 12.80 6.36 6.60 6.50 7.10 7 

16 
Evaluation of 
transparency and 
provision of non-
financial reporting 

10-point 
scale 4.5 5.0 6.0 6.0 7.0 7.5 7.5 

17 
Quality of products 
(products with high 
added value) 

% 35 27 30 31 34 35.5 35 

18 
The level of 
responsibility to the 
partners 

10-point 
scale 7.8 8.2 8.3 8.2 8 8.4 8.7 
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Table A. 3 
Input data for the calculation of the level of CSR implementation in  

JSC «Arcelor Mittal Kriviy Rig» 
Period № 

c/n 
Indicator Unit of 

measure
ment 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Social payments and 
benefits 

мln. hrn 105.23 121.93 129.4 143.63 146.03 211.61 187.8 

2 
Investments in staff 
development  

мln. hrn 8.79 8.11 7.65 7.88 7.8 6.86 5.93 

3 
Investments in 
protectoin of helth 
and safety 

мln. hrn 98 140 138 120.3 187.2 183.2 186.3 

4 
Investments in the 
development of 
society 

мln. hrn 6.4 7.8 9.4 16 63.8 74.6 57.8 

5 
Investments in 
environmental 
protection 

мln. hrn 224.86 402.73 265.5 401.7 359.6 337.2 325.6 

6 Current liquidity  6.31 3.7 3.19 2.43 1.87 2.17 2.04 
7 Absolute liquidity   1.21 0.60 0.10 0.18 0.05 0.03 0.14 
8 Quick liquidity   5.38 2.56 2.2 1.61 1.12 1.35 1.36 
9 Return on equity  0.43 0.52 0.05 0.23 0.33 0.04 0.171 

10 Return on assets   0.36 0.42 0.04 0.16 0.22 0.03 0.132 
11 Autonomy ratio   0.84 0.79 0.67 0.64 0.76 0.78 0.77 

12 
The ratio of 
receivables and 
payables 

 5.27 2.23 2.37 1.51 1.41 1.85 1.76 

13 Equity turnover   0.44 0.46 0.33 0.55 0.31 0.21 0.22 

14 
Part of payables to the 
budget in assets 

 0.008 0.003 0.003 0.004 0.002 0.002 0.002 

15 Employee turnover % 1.78 2 1.02 1.42 2.16 2.89 1.9 

16 

Evaluation of 
transparency and 
provision of non-
financial reporting 

10-point 
scale 3.5 4 4.7 6 6.1 7.7 8 

17 
Quality of products 
(products with high 
added value) 

% 46 48 50 53 49 54 60 

18 
The level of 
responsibility to the 
partners 

10-point 
scale 8.3 7 7.9 7.6 8.5 8.5 9 
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Table A. 4 
Input data for the calculation of the level of CSR implementation in industry enterprises SCM 

Period Indicator Unit of 
measure

ment 

№ 
c/n 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Social payments 
and benefits 

мln. hrn 228.6 251.8 236.1 256.8 302.4 470.4 585.6 

2 
Investing in staff 
development  

мln. hrn 23 25.4 26.9 56.2 82 115.2 120 

3 
Investing in 
security and safety мln. hrn 281.5 572.2 490.4 797.6 1362.4 1397.8 1380 

4 
Investment in the 
development of 
society 

мln. hrn 34.9 58.5 42.2 64.6 109.4 163 183 

5 
Investment in 
environmental 
protection 

мln. hrn 997.1 1480.01 1526.8 2224.5 4165.3 4000 3980 

6 
Investments in 
energy efficiency 

мln. hrn 364 521.7 830.4 870 1400 1300 1287 

7 Current liquidity  1.53 1.38 1.18 1.36 2.06 1.78 1.5 

8 Absolute liquidity   0.43 0.1 0.06 0.12 0.27 0.16 0.21 
9 Quick liquidity   1.1 1 0.83 0.92 1.32 1.16 1 
10 Return on equity  0.23 0.38 0.13 0.2 0.24 0.1 0.24 
11 Return on assets   0.39 0.63 0.22 0.36 0.43 0.17 0.14 
12 Autonomy ratio   0.59 0.55 0.57 0.56 0.54 0.65 0.57 

13 
The ratio of 
receivables and 
payables 

 1.88 1.83 1.41 1.29 1.71 1.64 1.43 

14 Equity turnover   0.26 0.49 0.23 0.31 0.4 0.31 0.32 

15 
Part of payables to 
the budget in 
assets 

 0.066 0.062 0.075 0.024 0.003 0.016 0.011 

16 
Employee 
turnover 

% 2.7 2.1 2.8 2.5 3.7 3 2.8 

17 

Evaluation of 
transparency and 
provision of non-
financial reporting 

10-point 
scale 

4 5.5 6 7 7.3 6.3 6.7 

18 

Quality of 
products (products 
with high added 
value) 

% 48 45 49 54 67.8 56.3 62 

19 
The level of 
responsibility to 
the partners 

10-point 
scale 

8.3 8 8 8.5 8.5 8.7 8.5 
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Appendix B 
Table B.1 

Classification level indicators of sustainable development by LLC «Metinvest» for 2013 
The results of classification by subsets  № 

c/n 
 

Indicator 
 А1 А2 А3 А4 А5 

1 Current liquidity  1    
2 Absolute liquidity  1    
3 Quick liquidity  1    
4 Return on equity   1   
5 Return on assets  1    
6 Autonomy ratio   1   
7 The ratio of receivables and payables    1   
8 Equity turnover   1    
9 Part of the investment in human resource development 1     
10 Employee turnover     1 
11 Part of investments in occupational safety  1    
12 Part of the investments in environmental programs     1  
13 

Part of payable to the budget in assets     1 
14 Part of the investment in the development community   1    
15 Evaluation of transparency and provision of non-financial reporting    1  
16 Product quality (part of products with high added value)    1  
17 The level of responsibility to the partners      1 

 
ГЛАВА 3.10. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ 

ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ 
ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ 

 

Зайцева О.І. 
кандидат економічних наук, доцент 

Шилкіна К.О. 
аспірант 

Самойленко К.В. 
аспірант 

Херсонський національний технічний університет 
 

Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового 
господарства. В багатьох країнах і регіонах туристична діяльність є основним джерелом 
прибутків, а також це вагоме джерело створення робочих місць. За даними Міжнародної 
туристичної організації частка туризму у світовому ВВП становить близько 9% і близько 
30% в світовому експорті послуг, а також 6% від обсягу світової торгівлі. В сфері туризму 
працює понад 235 млн. осіб, або кожен 12 працівник. У 2011 році послугами туристичної 
галузі скористалося близько 983 млн. міжнародних туристів, в 2012 році їх кількість 
перевищила 1 млрд. осіб [1].  Кількість міжнародних туристів у 2013 році у порівнянні з 2012 
роком збільшилося  на 5%, досягнувши рекордної позначки у  1087 млн. відвідувачів. Таким 
чином,   попит на міжнародні подорожі перевищив показники  2012 року  на 52 мільйони 
відвідувачів міжнародних туристів [2].  

Загальний товарообіг світового туризму у 2012 році склав 1200 млрд. дол. США (у 
2011 році - 1030 млрд. дол. США) [1]. Загальний обсяг доходів, отриманих від міжнародного 
туризму в 2013 році сягнув майже 1,4 трлн. дол. США, де чистий прибуток від міжнародної 
туристичної діяльності склав 1159 млрд. дол. США, а додаткові 218 млрд. дол. США 
отримано від міжнародних пасажирських перевезень. 
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Пошуки нових форм ефективного управління підприємствами туристичного бізнесу 
показали низку переваг та можливостей, що відкриваються перед організаціями, у разі 
застосування принципів кластеризації  при управлінні господарською діяльністю. В першу 
чергу –  це ефект зниження трансакційних витрат, ефект спільного використання 
інфраструктурних об’єднань, підвищення інвестиційної привабливості, маркетинговий 
ефект, зниження ризиків операцій тощо.  

Саме трансакційні витрати для підприємств туристичного бізнесу є ключовими. К. 
Далман визначає трансакційні витрати як такі, що містять витрати збору і переробки 
інформації, проведення переговорів і прийняття рішень, контролю за дотриманням 
контрактів і примусу до їх виконання [3]. 

Р. Коуз виявив залежність розміру трансакційних витрат від наявності координації 
між фірмами. На його думку, стимули економії трансакційних витрат є вирішальними при 
виборі організаційної форми та розмірами підприємства. Р. Коуз виділив фірми з 
централізованим підходом в яких розподіл ресурсів відбувається  адміністративним шляхом і 
децентралізованим (ринковими). Кластерна форма є проміжною формою інтеграції фірм і 
дозволяє значно знизити певні види трансакційних витрат у порівнянні із  відкритим 
ринковим  середовищем [4]. У даному випадку ключовим фактором виступає інформація, а 
від її точності, доцільності, своєчасності та коректності залежить результат.  В наслідок 
цього інформація набула  статусу стратегічного ресурсу, а потреба підприємств в отриманні 
актуальної і своєчасної інформації для прийняття управлінських рішень гостро постала під 
підприємствами. Для вирішення даного питання застосовується широкий спектр технологій 
електронного бізнесу, функція яких полягає у забезпеченні та прискоренні передачі та 
обробки інформації, посиленні інтелектуального потенціалу підприємства, можливості 
переходу до електронного ведення бізнесу. Використання систем електронного бізнесу (е-
бізнесу) на підприємстві полягає в можливості підтримувати і забезпечувати всю сукупність 
бізнес-процесів за допомогою ІКТ та інформаційних систем для отримання підприємством 
надприбутків. Широке розповсюдження е-бізнесу значно спростувало задачі інформаційної 
логістики при забезпеченні ефективності функціонування підприємств.  

Технології електронного бізнесу як сукупність спеціалізованих інформаційних систем 
і додатків, інтегрованих у корпоративну інформаційну систему (КІС), дає можливість 
визначити додаткові джерела конкурентних переваг на підприємстві, такі як доступ на 
глобальні ринки, нові способи організації виробництва, обмін інформацією і знаннями, 
персоналізація обслуговування споживачів, можливість управління підприємством з будь-
якого місця, розширення асортименту продукції відповідно до потреб ринку, зростання 
продуктивності праці, скорочення витрат, постійний оперативний доступ до інформації про 
ринки, конкурентів та споживачів, установлення і підтримання унікальних взаємозв’язків з 
клієнтами та бізнес-партнерами при формуванні ціннісної пропозиції.  

Для туристичних підприємств застосування кластерного підходу означає не тільки 
перехід на нову форму співпраці, а й розв’язання проблем, пов’язаних із даним переходом. В 
першу чергу, направлених на  інформаційне забезпечення діяльності та налагодженням 
комунікаційних зв’язків. Кожне підприємство характеризується різним не тільки різними 
можливостями, але й різними підходами до ведення бізнесу. Саме тому необхідно розглядати  
стадії розвитку е-бізнесу кожного підприємства в контексті спільної діяльності (рис.1) [5, с. 
7].  

Реалізація запропонованих етапів розвитку е-бізнесу передбачає структуризацію та 
систематизацію відповідних процесів на підприємствах туристичного бізнесу, успіх яких 
забезпечується своєчасною адаптацією управлінської діяльності в умовах динамічного 
інформаційного середовища через посилення проактивного управління підприємством та 
трансформацію системи управління, її складових елементів і зв’язків між ними, що зазнають 
перетворень на постійній основі (рис. 2) [5, с. 8].  

Управління на принципах кластеризації з використанням технологій електронного 
бізнесу у туристичній галузі, в першу чергу, варто розуміти, як можливості рекламного 
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просування, які надає всесвітня мережа Інтернет, а саме залучення програмного 
забезпечення. Впровадження новітніх технологій у сфері туризму отримало назву е-туризм. 
Фактично, е-туризм – це онлайнова служба, яка є платформою, що дає можливість прямих 
продажів, розвитку бізнесу між виробником, тур агентами та посередниками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Характеристика етапів розвитку е-бізнесу на підприємстві 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Трансформація складових системи управління підприємством в е-бізнесі 
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З тактичної точки зору е-туризм являє собою е-бізнес і застосування ІТ для 
максимізації ефективності туристичної організації. Зі стратегічної точки зору – це  
кардинальна зміна бізнес-моделі і стратегічних  взаємин туристичних організацій з усіма 
зацікавленими сторонами. Власне йдеться про підвищення конкурентоспроможності 
підприємства шляхом налагодження логістично-інформаційних потоків. 

Концепція е-туризму охоплює всі бізнес-функції: е-комерцію, е-маркетинг, е-фінанси, 
е-бухгалтерію,  е-поставки, е-виробництво, а також е-стратегію, е-планування та е-
менеджмент у всіх секторах сучасної індустрії туризму: подорожах, транспорті, дозвіллі, 
гостинності, посередництві тощо. Таким чином, е-туризм має три складові: бізнес-
менеджмент, менеджмент інформаційних систем, і, власне, туризм [6]. Найчастіше е-туризм 
визначають як онлайнову службу, що забезпечує прямі продажі туристичних послуг 
кінцевим споживачам. 

Кожна компанія, не залежно від засобів реклами та способів залучення клієнтів, має 
вміти представляти себе та свою продукцію. Якщо  компанії немає в Інтернеті, то про неї не 
знають. Власний сайт допомагає у найбільш повному та простому розповсюдженні  
інформації про туристичний продукт та  умови його придбання. Результативність сайту дуже 
важко оцінити, оскільки немає 100-відсоткової упевненості, що клієт переглянувши сайт, 
придбає продукцію саме цієї фірми. У зв’язку із цим, більшість компаній не вбачає 
необхідності у його існуванні. Це найбільша помилка, якої вони припускаються, оскільки 
втрачають потенційних клієнтів.  

Фактичні ціни капітальних інвестицій у 

програмне забезпечення та бази даних 

Херсонської області , тис.грн
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Рис. 3. Фактичні капітальні інвестиції в програмне забезпечення та бази даних 
Херсонської області, тис. грн. 

 
Вірусний маркетинг, що діє за допомогою програмного забезпечення,  є запорукою 

успіху компанії, оскільки переважна більшість  потенційних клієнтів користується 
Інтернетом та спілкується у соціальних мережах. Використання СМС- та e-mail-розсилки за 
даними фахівців на 30% збільшує кількість клієнтів на протязі першого місяця дії даного 
сервісу. Для компаній це найдешевший (хоча і клопіткий), проте найдієвіший спосіб заявити 
про себе та залучитися підтримкою нових клієнтів. Велика кількість компаній пропонує такі 
послуги за доступними цінами, а також надає додаткові можливості [7, с. 88]. У даному 
аспекті доцільне створення е-подорожей, які можна використовувати, як окреамий 
туристичний продукт, а також у якості реклами своєї компанії. 

На туристичному ринку Херсонщини зареєстровано 7 туристичних операторів та 94 
турагенти [8]. Із них власні сайти мають 22 фірми, при цьому 5 сайтів не функціонують 
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взагалі, 13 сайтів належать представникам туристичного бізнесу Херсонської області, а інші 
5 ссилаються на сайти українських туроператорів, відділеннями яких вони є.  Фактично, 
лише четверта частина туристичних фірм області має свої сайти, вже не говорячи про 
використання інших технологічних досягнень у галузі IT-технологій. 

Як видно на рис.3 [9], у 2011 році спостерігався стрімкий ріст фактичних 
капіталовкладень у програмне забезпечення та бази даних для використання у комерційній 
діяльності. Далі спостерігається поступове зниження капіталовкладень. Це пояснюється тим, 
що більшість підприємств придбало певну ІТ-продукцію та користується нею. Якщо 
порівнювати у відсотковому розрізі, то на програмне забезпечення та бази даних у 2013 році 
припадає 0,4% від загальної кількості капіталовкладень, коли у 2011 році цей показник 
становив 0,6%.  

 
Рис . 4. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування 

 

При аналізі структурного поділу капітальних інвестицій господарства області, який 
наведено на рис. 4 [9], бачимо, що більшу частину інвестицій складають власні кошти 
підприємств, тобто кошти тих, хто найбільше зацікавлений у розвитку своєї діяльності.  

Загальної кількість використаних передових технологій, що застосовуються на 
підприємствах області, пов’язаних із системами управління та інформацією, становить 22 
одиниці, що складає 20,4% від загальної кількості використаних передових технологій, що 
також свідчить про актуальність для підприємств відповідного електронного обслуговування 
[9]. Також із семи передових технологій, що були створені у 2013 році на Херсонщині, два 
припадає на локальні комп'ютерні мережі (одна нова для України, одна принципово нова) та 
одна належить до категорії обмінну електронної інформації та є новою для України. Це 
також свідчить про зацікавленість потенційного споживача у даному продукті, а відповідно, 
є потреба у налагодженні комунікацій за його допомогою.  

Проте, нажаль, не всі підприємства готові до трансформаційних перетворень, 
пов’язаних із е-туризмом. Ключовими факторами, що впливають на рівень застосування ІТ-
технологій під час управління бізнесом є: економічний стан підприємства, його інноваційна 
активність, сукупність наявних ресурсів (техніко-технологічних, організаційних, кадрових, 
інформаційних, фінансових тощо) та мережева готовність як здатність підприємства до 
постійного вдосконалення за критеріями лідерство, керівництво, компетентність та 
технології. У зв’язку із цим можливо умовно розподілити на різні стратегічні групи 
підприємства, що входять до складу кластеру та ранжувати стадії їх готовності до зниження 
трансакційних витрат за рахунок  застосування ІТ-технологій на слабкий, низький та 
середній рівень (рис. 5) [5, с. 10].  

Процес управління підприємством в умовах використання технологій е-бізнесу, який 
має за мету підвищення ступеня керованості підприємства через упровадження сучасних 
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інформаційно-комунікаційних технологій та корпоративної інформаційної системи, що 
сприятиме більшій поінформованості керівництва, комплексності, оперативності та 
узгодженості управлінських рішень і в результаті забезпечує  належну 
конкурентоспроможність підприємства в динамічному інформаційному середовищі можна 
представити в чотири етапи: діагностика елементів електронного бізнесу, розроблення 
системи е-бізнесу, упровадження системи е-бізнесу, моніторинг і контроль розвитку системи 
е-бізнесу. 

 
Рис. 5. Оцінювання готовності до ведення е-бізнесу на підприємствах туристичної галуз 

 

Отже, інтенсивний розвиток технологій е-бізнесу в процесі управління туристичними 
підприємствами на принципах кластеризації, дає можливість створення інформаційно-
комунікативного базису для забезпечення інформаційних логістичних потоків. Аналіз 
використання та впровадження інноваційних технологій Херсонської області, пов’язаних з 
інформацією та управлінням, показує потребу підприємств у даному продукті. Проте, у 
зв’язку із своєрідним розумінням та баченням стратегічних перспектив,  ще не всі 
підприємства готові до впровадження та використання ІТ-технологій.  
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Підприємства транспортного машинобудування є складними соціальними системами, 
які, при своїх значних масштабах, характеризуються великою чисельністю персоналу. За 
даними [1] співвідношення зовнішніх та внутрішніх загроз для підприємства становить 
20:80, тобто 4/5 всіх проблем виникають в самому підприємстві зі сторони персоналу. 

Варто погодитися з думкою науковців Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко 
О.М. [2], які трудовий колектив будь-якої організації позиціонують як її найслабшу ланку 
щодо збереження інформації, що має прямий вплив на рівень економічної безпеки. 

Підтримують таку позицію і науковці [3], які визначають наступний перелік 
негативних впливів працівників підприємства на рівень його економічної безпеки: 

- свідомі чи несвідомі дії окремих працівників (незалежно від рангу та посади); 
- вплив на вище керівництво представників органів державної влади, в тому числі 

контролюючих органів; 
- вплив конкурентів з метою понизити кадровий потенціал підприємства; 
- прийняття працівниками неефективних рішень внаслідок недбалості, відсутності 

достатньої кваліфікації, підкупу; 
- афери зі сторони провідних фахівців та представників топ-менеджменту; 
- фальсифікація документів працівниками; 
- несанкціоновані та неузгоджені дії з активами підприємства; 
- несанкціонований доступ до конфіденційної інформації та її розголошення; 
- крадіжки та шахрайство тощо.  
За результатами проведеного аналізу і вивчення джерел [4-6] визначені найбільш 

вагомі фактори впливу на економічну безпеку підприємств транспортного машинобудування 
пов’язані із персоналом. Для наочності назви відокремлених факторів доповнено їх 
математичними позначеннями – табл. 1. 

Таблиця 1 
Фактори впливу на економічну безпеку підприємств транспортного машинобудування 

пов’язані із персоналом 
Фактори Позначення 

 q1  Система підготовки та перепідготовки кадрів 
 q2  Кваліфікації персоналу 

 q3  Мотивація праці 

 q4  Плинність кадрів 
q5  Лояльність персоналу 

Таким чином сукупність цих факторів (табл. 1) становить множину 
Q = {q1, q2, q3, q4, q5}. Множину факторів Q та можливі взаємозв’язки між ними подамо у 
вигляді орієнтованого графа (рис. 1), у вершинах якого розміщено елементи множини Q, 
дуги якого з’єднують суміжні пари вершин (qi, qj), для котрих визначено зв’язок.  
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Постановку та розв’язання задачі побудови графа зв’язків між перерахованими 
факторами здійснимо за допомогою засобів теорії графів і методів системного аналізу [7, 8].  

У побудованому графі (рис. 1) дуги-стрілки вказують на певну залежність одного 
фактора від іншого. Якщо зв’язок приєднано до деякої вершини, то це означає, що фактор, 
позначений цією вершиною, впливає певним чином на фактор, з вершини якого спрямована 
стрілка-дуга.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Граф зв’язків між факторами впливу на економічну безпеку підприємств 
транспортного машинобудування пов’язаних із персоналом 

Джерело: побудовано автором 

На основі графа (рис. 1) будуємо бінарні матриці залежності розмірності 5 × 5 
елементів для множини вершин Q (табл. 2) наступним чином: 






.  відзалежить не    якщо0,

  від залежить    якщо,1

ji

ji
aij

        (1) 
Таблиця 2 

Матриця залежності вершин вихідного графа взаємозв’язків між факторами впливу 

qi q1 q2 q3 q4 q5 

 q1  0 0 0 0 0 

 q2  1 0 1 1 0 

 q3  0 0 0 0 0 

 q4  1 0 0 0 1 

 q5  0 0 1 0 0 
 

Використовуючи матрицю залежності (табл. 2), будуємо матрицю досяжності 
наступним чином. Формуємо бінарну матрицю (I+A), де I – одинична матриця. У результаті 
матриця досяжності повинна задовольняти умову (I + A)k-1 < (I+A)k = (I + A)k+1. Практично її 

Система підготов-
ки та перепідго-
товки кадрів (q1)

Кваліфікації 
персоналу 

Лояльність 
персоналу  

Плинність 
кадрів 

(q4) 

(q2) (q5) 

Мотивація  
праці 
(q3)
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побудова зводиться до заповнення табл. 3, подібної до наведеної вище, бінарні елементи якої 
визначаються за таким правилом: 






випадку.іншому  в0,

 впопасти можна  з якщо,1 ji
bij

       (2) 
                                          Таблиця  3 

Матриця досяжності вершин вихідного графа взаємозв’язків між факторами впливу 
qi q1 q2 q3 q4 q5 

 q1  1 0 1 0 1 

 q2  1 1 1 1 1 

 q3  0 0 1 0 0 

 q4  1 0 1 1 1 

 q5  0 0 1 0 1 

Матриця досяжності (табл. 3) використовується для реалізації ітераційного алгоритму 
утворення рівнів важливості факторів, початкова з яких є найнижчою за пріоритетністю 
впливу на досліджуваний процес. Для визначення вказаного рівня додатково послуговуємося 
математичними залежностями 

R(qi) = Q(qi)∩Р(qi),           (3) 
P(qi) = R(qi)                                                     (4) 

на основі чого будується табл. 4.  
Таблиця 4 

Ітераційна таблиця для утворення першого ітераційного рівня факторів 

qi S(qi) Р(qi) Q(qi)∩Р(qi) 

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

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

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

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

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

 

У другий стовпець таблиці заносимо підмножину Q(qi) – номерів досяжних вершин, 
або номери одиничних елементів відповідних рядків матриці досяжності; третій стовпець 
визначає підмножину вершин попередниць Р(qi) – номери одиничних елементів стовпців цієї 
матриці. У цьому випадку залежність (4) означатиме виконання умови рівності номерів 
факторів, заданих у другому і третьому стовпцях таблиці, в результаті чого утворюється 
четвертий стовпець таблиці, як результат обрахунків ітераційної таблиці. 

Таблиця 5 
Ітераційна таблиця для утворення другого ітераційного рівня факторів 

qi S(qi) Р(qi) Q(qi)∩Р(qi) 

1 1, 3, 5 1, 4 1 

3 3 1, 3, 4, 5 3 

4 1, 3, 4, 5 4 4 

5 3, 5 1, 4, 5 5 

 

Табл. 4 фіксує співпадіння номерів 2-го фактора – кваліфікація персоналу q2. Цей 
фактор становить перший найнижчий рівень в ієрархії факторів. Відповідно наступна 
ітерація (табл. 5) не буде містити цифри 2, а також аналогічного за номером рядка [10].  
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Табл. 5 фіксує співпадіння номерів 4-го фактора — плинність кадрів q4. Отже, цей 
фактор становить другий рівень в ієрархії факторів. Наступна таблиця не буде містити цифри 
4, а також аналогічного за номером рядка. 

Таблиця 6 
Ітераційна таблиця для утворення третього ітераційного рівня факторів 

qi S(qi) Р(qi) Q(qi)∩Р(qi) 

1 1, 3, 5 1 1 

3 3 1, 3, 5 3 

5 3, 5 1, 5 5 

 

З табл. 6 випливає, що наступний рівень ієрархії складе фактор q1 — система 
підготовки та перепідготовки кадрів. Без побудови наступних ітераційних таблиць зрозуміло, 
що четверта ітерація дасть нам 5-й, а п’ята — 3-й фактори (лояльність персоналу і мотивація 
праці, відповідно).  

 

 

 

q3 

 

 

 

 

q5 

 

 

 

q1 

 

 

 

q4 

 

 

 

Рис. 2. Модель ієрархії впливу факторів  пов’язаних із персоналом на економічну 
безпеку підприємств транспортного машинобудування 

q2 

Джерело: побудовано автором 
 
Таким чином, у результаті виконання дій над елементами початкового графа (рис. 1) 

одержано ієрархічно структуровану модель (рис. 2), що імітує пріоритетність впливу 
вибраних факторів пов’язаних із персоналом на економічну безпеку підприємств.  

Основним у розв'язанні поставленої задачі є вибір факторів, які відображають 
особливості досліджуваної проблеми, встановлення експертним способом взаємозв’язків між 
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ними. Ці вихідні дані задаються за допомогою графа і відображають, взагалі кажучи, 
суб’єктивне бачення шляхів розв’язання задачі. Водночас поява конкретного фактора на 
певному рівні суттєво залежить від встановлених зв’язків між ними, заданих у вихідному 
графі. Їх зміна за кількістю та суттю приведе до модифікації вихідного графа та відповідної 
зміни результуючої графічної моделі.  

Достовірність віднесення того чи іншого фактора до відповідного рівня ієрархії 
забезпечується використанням відомих засад теорії системного аналізу, теорії моделювання, 
методології дослідження і розв’язання проблем [11]. При цьому пріоритетність впливу 
фактора відповідає номерові рівня ієрархії у синтезованій моделі рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Пріоритетність впливу факторів, пов’язаних із персоналом, на економічну 

безпеку підприємств транспортного машинобудування 
Джерело: побудовано автором 

  
Здійснений нами аналіз заснований на застосуванні системного підходу, адже кожен 

фактор впливу на аналізований процес оцінюється у комплексі з усіма іншими.   
Зважаючи на те, що найвищий рівень пріоритетності впливу серед факторів, що 

пов’язані із персоналом, на економічну безпеку підприємств транспортного 
машинобудування  є  у створенні відповідної системи мотивації та формування лояльності 
персоналу. На основі цього з певністю можна сказати, що є однією з домінуючих проблем 
сьогодення у підприємницькій сфері є формування лояльного трудового колективу. Доцільно 
зауважити, що саме лояльність персоналу дозволяє уникнути значної кількості внутрішніх і 
зовнішніх загроз у кадровій сфері, адже особа з високим ступенем лояльності до 
підприємства менше піддається на спокуси зі сторони конкурентів, уникатиме здійснення 
зловживань службовим становищем та шахрайства. При цьому ще й впливатиме на колег, 
схиляючи їх до наслідування власних дій. 

Варто пам’ятати, що сформувати лояльний трудовий колектив неможливо в один 
момент, адже це потребує поетапної реалізації системи заходів управління лояльністю, що, у 
свою чергу, матиме вплив на рівень конкурентоспроможності та економічної безпеки 
підприємств транспортного машинобудування.  

Як висновок, можна сказати, що персонал є визначальною категорією сталого рівня 
розвитку промислових транспортного машинобудування, а також забезпечення їхньої 
економічної безпеки. При цьому, він потребує особливої уваги зі сторони підприємства. 
Специфічним фактором, який дозволяє стверджувати про відносини працівника до 
підприємства є його лояльність. Лише за умови включення до цілей діяльності суб’єкта 

2 Лояльність персоналу 

3 Система підготовки та перепідготовки кадрів

4 Плинність кадрів 

1 Мотивація праці 

5 Кваліфікації персоналу 
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господарювання такої складової як процес управління лояльністю працівників можна 
уникнути значної кількості загроз та попередити розвиток небезпек у кадровій сфері, що 
сприятиме зростанню результативності роботи останнього. 

Перспективою у подальших дослідженнях можна вважати формування комплексу дій 
у сфері управління лояльністю працівників, а також обов’язкового врахування факторів 
підготовки та перепідготовки кадрів, плинності кадрів та кваліфікації персоналу для 
формування ефективної системи забезпечення економічної безпеки підприємств 
транспортного машинобудування. 

 

Література: 
1. Кадровая безопасность на страже интересов компании [Електронний ресурс]. – Джерело доступу: 

http://www.poranarabotu.ru/articleRubrik/article/1946/. 
2. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г.В 

Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко – К.: Лібра, 2003.-280 с. 
3. Чередниченко Н.В. Кадрова безпека як складова частина економічної безпеки підприємства / Н.В. 

Чередниченко // Управління фінансово-економічною безпекою: матеріали науково-практичної 
конференції, 28 серпня 2009 року / Відп. за вип. А.М. Куліш. – Суми: СумДУ, 2009. – С. 51-53. 

4. Антикризове корпоративне управління: Теоретичні та прикладні аспекти: [моногр.] / С.С. Гасанов, 
А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський,          О.В. Мельников, Т.С. Мінаєва. – К.: Акад. фін. упр., 2012. – 
301 с.  

5. Антикризове управління та фінансова санація підприємств: навч. посіб. /В.І. Воробйов, А.М. Штангрет, 
О.М. Петрашова, О.В. Мельников. – К.: Укр. наук.-дослід. ін-т спец. видів друку, 2011. – 396 с. 

6. Воробйов В.І. Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних 
підприємств / В.І. Воробйов, І.В. Піх, О.В. Мельников, А.М. Штангрет // Поліграфія і видавнича 
справа. – 2010. – № 2 (52). – С. 18-30. 

7. Воробйов В.І. Стан та загрози кадровій безпеці на підприємствах поліграфії / А.М. Штангрет, В.І. 
Воробйов // Економіка: Проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 252: 
В 6 т.: Т. 1. – С. 229-237. 

8. Ареф’єва О.В. Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні / О.В. 
Ареф’єва, В.М. Сеньківський, А.М. Штангрет, О.В. Мельников // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). – 
2011. – Вип. 2 (35). –С. 52-67. 

9. Лямец В.И. Системный анализ. Вводный курс: учеб. пособие / В.И. Лямец, А.Д.Тевяшев. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Х. : Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники, 2004. – 448 с. – (Прикладная математика). 

10. Куликовский Н.Ф. Теоретические основы информационных процессов / Н.Ф. Куликовский, В.В. 
Мотов. – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с. 

11. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем: учеб. пособие / А.А. Молчанов. – 
К.: Вища шк., 1988. – 359 с. 

 

ГЛАВА 3.12. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ 
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА 

ОСНОВІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 
 

Мареніченко В. В. 
аспірант 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (Україна) 
 

В розвинених країнах світу все більшого розвитку набуває активна підтримка 
підприємств малого та середнього бізнесу. Значення малих та середніх підприємств в 
сучасних умовах передбачає, в першу чергу, їх ідентифікацію як суб'єктів бізнесу. На 
сьогодні не існує універсальних критеріїв віднесення того чи іншого підприємства до сфери 
малого та середнього бізнесу, в кожній країні це відбувається по різному, в залежності від 
специфіки національної економіки. 

На нашу думку, методологічно необхідним є подолання сформованого 
одностороннього підходу до дослідження сутності та закономірностей становлення малого та 
середнього бізнесу. Потрібно усвідомити цей сектор економіки як складну 
багатофункціональну систему. 
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Підприємництво можна класифікувати за формою власності, метою діяльності, 
організаційно-правовою формою, територіальною приналежністю, розміром, кількістю 
працівників, характером використовуваної технології тощо. 

За даними Світового банку загальне число показників, за якими підприємство 
належить до суб'єктів малого підприємництва, перевищує п’ятдесят. За допомогою 
досліджень можна впорядкувати їх, виявити основні критерії, за якими слід відносити те чи 
інше підприємство до сфери малого та середнього бізнесу [6]. 

На практиці виділяють декілька загальних підходів до визначення малого та 
середнього бізнесу, а саме кількісний, якісний та комбінований. 

Кількісні критерії легко можуть бути змінені відповідно до реалій економіки 
(наприклад, зміна чисельності працівників при глобальних змінах технології виробництв, що 
призводять до істотної зміни рівня зайнятості населення).  

При розробці державних програм підтримки малого та середнього бізнесу нормативні 
показники можуть значно відрізнятися від тих, що застосовуються для статистичних 
спостережень. Передбачаючи ряд пільг та преференцій для малого та середнього бізнесу в 
плані фінансування, кредитування та оподаткування, держава може встановлювати коло тих 
підприємств, для яких ці пільги призначені, через визначення розмірів цих підприємств. Так 
чи інакше, кількісні критерії визначення малих та середніх підприємств окремо або в 
сукупності необхідні при аналізі і зручні у використанні.  

Разом з тим, основними недоліками кількісного підходу є його абсолютність, 
відсутність теоретичної бази, що визначає вибір значень цих показників і меж їх змін. Також 
цей підхід не враховує галузеву специфіку діяльності суб'єктів бізнесу. Наприклад, граничне 
значення чисельності працівників в малому та середньому бізнесі на сьогодні вважається 
спірним, оскільки рівень розвитку технологій XXI століття припускає все меншу зайнятість 
працездатного населення. Відповідно до цього об'єктивність такого критерію як чисельність 
працівників викликає сумніви. Таким чином, на наш погляд, встановлені українським 
законодавством кількісні критерії, що визначають суб'єктів підприємництва, не відповідають 
вимогам повноти і достатності [5].   

При визначенні суб’єктів малого та середнього бізнесу про універсальний критерій 
говорити не можна, і залежно від конкретних умов необхідно використовувати різні критерії 
визначення малого та середнього підприємства. При визначенні розмірів підприємств не 
можна обмежитися тільки кількісним підходом. Тут необхідні також якісні показники, які 
викликають особливо багато суперечок і розбіжностей. 

Сутність якісного підходу до визначення меж малого та середнього бізнесу полягає у 
використанні сукупності якісних критеріїв. Цей підхід цікавий тим, що розглядає 
підприємство як організацію, наділену специфічними рисами діяльності та розвитку і 
характеризує його економічну сутність. 

Прикладом якісного підходу є дослідження Дж. К. Ван Хорна. При аналізі 
особливостей стратегічного планування Дж. К. Ван Хорн виділяє п’ять характерних рис, 
притаманних малим підприємствам: 

- відносно невелика кількість вироблених продуктів (технологій, послуг, ноу-хау); 
- обмежені ресурси і потужності (капітал, трудові ресурси, земля тощо); 
- слабо розвинені системи управління, відсутність розвиненого адміністративного 

апарату; 
- несистематичність менеджменту; 
- головні управлінські посади залишаються за засновниками підприємства або їх 

родичами [1]. 
Перевагами якісного підходу є можливість його теоретичного обґрунтування і 

врахування широкого спектру якісних критеріїв, таких, як система менеджменту, система 
контролю продуктивності, система мотивації праці тощо. Головними недоліками даного 
підходу є складність практичного його застосування, обумовлена обмеженнями у доступі до 
внутрішньої інформації фірми для визначення ряду характеристик.  
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До числа якісних критеріїв слід також віднести наступні: 
- єдність права власності і безпосереднього управління підприємством. Власник, як 

правило, сам управляє підприємством, бере на себе ризик і несе відповідальність не тільки за 
інвестований капітал, але й за прийняті поточні рішення; 

- видимість та прозорість підприємства, масштаби якого дозволяють власнику бути в 
курсі практично всього, що відбувається, від кожного виробу і його особливостей до 
контакту з кожним працівником і його інтересів, що створює більш дієвий механізм 
мотивації праці; 

- персоніфікований характер відносин власника бізнесу з партнерами-
постачальниками ресурсів і покупцями готової продукції; 

- відносно невеликі ринки ресурсів і збуту, що не дозволяють підприємству робити 
істотний вплив на ціни і обсяг реалізації продукції в рамках галузі. З цього правила інколи 
можуть бути виключення. Існують деякі напрями в бізнесі (наприклад сфера високих 
технологій), в яких мале або середнє підприємство може стати монополістом; 

- сімейний характер підприємства (сім'я включається в число працівників, капітал 
малого або середнього підприємства часто формується за рахунок сімейних заощаджень, а 
бізнес успадковується членами сім'ї);   

- особливий характер фінансування. Якщо великі корпорації формують необхідні 
фінансові кошти через фондові біржі, то мале або середнє підприємство може розраховувати 
на порівняно невеликі кредити банків, власні кошти та неформальний ринок капіталу (кошти 
беруться в борг у друзів, родичів, інших підприємців тощо) [7]. 

Таблиця 1 
Якісні критерії визначення розміру підприємства за Х. Велу 

Вид бізнесу   
малий малий-середній середній-великий великий 

Визначається 
ринком, 
інтуїтивно, 
імпровізовано 

Корегується ринком 
і спеціальною 
стратегією, 
інтуїтивно 

Коригується ринком, 
стратегією, 
винахідливістю 

Стратегічна та 
систематична 
діяльність на ринку 

Мета 

Менеджмент 
Особистий, 
авторитарний 

Особистий, 
консультації із 
ключовими 
партнерами, 
спеціалістами 

Особистий, невелика 
команда спеціалістів, 
що використовують 
зовнішніх експертів 

Командний, велика 
команда спеціалістів, 
функціональна 
структура 
консультаційна 
структура 

Не має плану, 
відсутні 
маркетингові 
дослідження 

Короткострокове 
планування, без 
маркетингових 
досліджень 

Коротке і нерегулярне 
довгострокове 
планування, 
несистематичні 
маркетингові 
дослідження 

Довгострокове 
планування; 
регулярні 
маркетингові 
дослідження 

Продукт 

Персонал 

Особисті стосунки 
«шеф-
співробітник» за 
принципом 
«велика сім'я»; 
великий ступінь 
мотивації, 
слабкий вплив 
профспілок 

Особисті стосунки 
«підприємець-
колектив- 
співробітники», 
незначний вплив 
профспілок 

Організаційне 
«середовище», деяка 
міра мотивації, 
посилення впливу 
профспілок 

Чітка ієрархія 
відносин, 
співробітництво у 
колективах, сильна 
профспілка 

Фінанси Сім'я, банк Сім'я, банк Сім'я, банк, акції Банк, акції 
 

На думку окремих вчених при цьому підході основними критеріями є особливості 
діяльності та поведінки суб’єкта, обмежений доступ до ринку капіталу, невеликий сегмент 
ринку, який займає підприємство, та неспроможність здійснювати суттєвий вплив на його 
функціонування [8]. 
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Наприклад, у Німеччині при віднесені підприємств до сектору малого та середнього 
підприємництва застосовують такі критерії, як єдність власності й управління; видимість 
підприємства (тобто обмеженість його масштабів), що дозволяє досягти високого ступеня 
трудової мотивації працівників; сімейне ведення справи; особливий характер фінансування 
(переважно за рахунок банківських кредитів).   

Х. Велу, досліджуючи процеси розвитку бізнесу, виділяє такі якісні критерії, як мету 
створення і способи просування продукту, тип менеджменту, методи управління персоналом, 
способи фінансування діяльності (табл. 1). 

Окремої думки щодо якісного підходу тримаються В. Авдашева та                 
Н.Розанова, які висувають чотири основні показники, що характеризують розмір фірми щодо 
розміру ринку: 

- частка продажів фірми; 
- частка зайнятих на підприємстві в чисельності зайнятих у даному виробництві; 
- частка вартості активів фірми у вартості активів аналогічних фірм; 
- частка доданої вартості підприємства в сумі доданої вартості всіх аналогічних 

виробників. 
Цей підхід відображає рівень стійкості фірми по відношенню до зовнішнього 

середовища і виходить з відносності розмірів підприємств в даній галузі. Таким чином, 
з'являється можливість при віднесенні підприємства до сфери малого та середнього бізнесу 
виходити з реалій економічної ситуації в країні або галузі. 

Деталізовану характеристику якісного підходу дає А. Шулус, що виділяє чотири 
групи якісних критеріїв малого підприємництва, кожна з яких включає від трьох до шести 
ознак. Вченим виділено 20 ознак, що відносяться до зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства та відображають різні особливості функціонування бізнесу. Серед 
таких критеріїв можна виділити єдність права власності і безпосереднього управління 
підприємством та вплив сімейних та родинних зв'язків на кадрову політику. 

Аналізуючи проблематику утвердження якісних критеріїв, ми дійшли висновку, що їх 
окреме встановлення без кількісних критеріїв означало б можливість застосування 
суб'єктивного підходу, що неприйнятно на рівні законодавчо-правового регулювання. Слід 
зазначити, що, в свою чергу, кількісні показники, будучи лише поверхневою оцінкою, не 
розкривають існуючі якісні відмінності між підприємствами. Тому кількісні показники не 
забезпечують інформацією для прийняття ефективних державних управлінських рішень, 
спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу. 

В результаті цього виникає необхідність поєднання якісних та кількісних критеріїв 
віднесення підприємства до сектору малого та середнього бізнесу на основі комбінованого 
підходу. 

Характерним прикладом комбінованого підходу є визначення малого та середнього 
бізнесу, запропоноване в 1971 році в доповіді Болтонського комітету (Великобританія), що 
виявилося першим прикладом серйозного розгляду проблеми визначення цього сектору 
підприємництва. В ході цього було наведено результати порівняльного аналізу деяких 
аспектів розвитку малого бізнесу в різних країнах. 

Намагаючись усунути недоліки кількісного підходу, Болтонський комітет 
запропонував «економічне» та «статистичне» визначення малого та середнього бізнесу. 
Відповідно до економічного визначення до малого та середнього бізнесу належать 
підприємства, що виконують наступні умови: 

- володіння невеликою часткою ринку в ринковому просторі її сфери діяльності; 
- управління особисто власником, а не за допомогою формалізованої управлінської 

структури; 
- абсолютна незалежність (підприємство не є частиною великого підприємства).  
Розглянемо більш детально досвід окремих країн по застосуванню підходів по 

віднесенню підприємств до сфери малого та середнього бізнесу. В різних країнах критерії 
визначення бізнесу відрізняються. Наприклад, величина капіталу та обсяг продажів є 

 301



основними у Великобританії, Італії, Японії, форма власності – в Угорщині, 
немонополістичне становище на ринку – в США, незалежне або залежне становище у 
великій виробничій структурі – в Японії, виручку за останній фінансовий рік – у Чехії. В 
Іспанії немає чіткого законодавчого визначення поняття малого та середнього 
підприємництва. Регіональні та місцеві органи мають право самостійно встановлювати 
специфічні критерії віднесення підприємств до малих чи середніх в рамках тих чи інших 
програм державної підтримки. 

У законодавстві Австралії малий та середній бізнес визначений таким, для створення 
якого потрібна одна або дві особи, які приймають всі основні рішення в управлінні 
фінансами, бухгалтерським обліком, персоналом, закупівлями, обслуговуванням, 
маркетингом, продажами без допомоги внутрішніх фахівців. 

Дослідження показали, що найбільш поширеною у вітчизняній та зарубіжній науковій 
літературі та практиці основою розподілу підприємств на малі, середні та великі є 
чисельність працівників [4]. На цю величину не впливають фактори вартісного характеру 
(наприклад інфляція). Але слід враховувати, що показник чисельності працюючих не може 
бути рівнозначним для всіх сфер і галузей економіки. 

Україна при цьому не є виключенням, застосовуючи кількісний підхід віднесення 
підприємств до сфери малих та середніх та використовуючи кількісні критерії, закріплені на 
законодавчому рівні. В Україні зроблено спробу наближення до загальноєвропейської 
класифікації підприємств за розміром. 

Сучасне законодавство України передбачає, що суб’єктами мікропідприємництва як 
різновиду малого підприємництва згідно з нормами Господарського Кодексу України та 
Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні» є фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи-
підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової 
форми та форми власності, в яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 
перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України. 

Суб’єктами малого підприємництва при цьому є фізичні особи, зареєстровані в 
установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці та юридичні особи – суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня 
кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний 
дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного банку України. 

Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України. Інші суб’єкти господарювання 
належать до суб’єктів середнього підприємництва [2]. 

Наприклад, в Італії підприємства з кількістю працівників від 1 до 19 зараховуються до 
найменших, а від 20 до 29 – до малих. У Швейцарії мікропідприємства можуть мати менше 
10 працівників, малі підприємства – менше 50, а середні – менше 250 зайнятих. Єдиних 
критеріїв оцінки масштабу підприємств (економічна незалежність, річний оборот тощо) в 
Швейцарії не існує, так як кордони значень визначення розмірів підприємства залежать від 
сфери здійснюваної діяльності. Зазначене питання в Швейцарії розглядається на 
законодавчому рівні, а відповідні показники визначаються в залежності від конкретного 
випадку в індивідуальному порядку, відповідно в окремих законодавчих актах та законах. У 
Бельгії та Польщі підприємство відноситься до малих, якщо чисельність його працівників не 
перевищує 50 осіб, у Греції – не більше 100 чоловік, у Данії малі підприємства мають 
чисельність працюючих не більше 500 чоловік, у Фінляндії до малого бізнесу відносяться 
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підприємства, в яких працюють від 10 до 249 осіб. Під малими підприємствами в Китаї 
розуміються організації з числом працівників від 50 до 100 чоловік. У Румунії критерії за 
чисельністю малого підприємства – не більше 25 осіб [3]. 

В Росії підприємство потрапляє під визначення малого бізнесу при виконанні 
одночасно наступних вимог:  

- підприємство має бути комерційною організацією, тобто повинне бути створене для 
отримання прибутку, тому різні некомерційні організації, клуби, фонди не можуть вважатися 
малими підприємствами; 

- частка участі в статутному капіталі підприємства різних суб'єктів Російської 
Федерації, громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів не повинна 
перевищувати 25%;  

- частка участі в статутному капіталі організації іншого або інших юридичних осіб, які 
не є суб'єктами малого підприємництва не може перевищувати 25%;  

- середньооблікова чисельність працівників не повинна перевищувати певних рівнів у 
відповідності з наступними обмеженнями: промислове виробництво – 100 осіб, бізнес, 
зайнятий у транспорті – 100 осіб, будівництво - 100 осіб, сільське господарство – 60 осіб, 
науково-технічна сфера – 60 осіб, оптова торгівля – 50 чоловік, роздрібна торгівля та 
обслуговування населення – 30 чоловік, в інших областях – 50 осіб. Якщо мале підприємство 
займається декількома видами діяльності, тоді критерій обмеження чисельності працюючих 
приймається по тому виду діяльності, частка обороту, або ж частка прибутку якого є 
найбільшою в річному обороті.  

Враховуючи світовий досвід аналізованої проблематики, а також сучасні українські 
реалії та потенціал нашої країни, нами запропоновано удосконалити сучасний механізм, за 
допомогою якого слід відносити підприємства до сфери малого та середнього бізнесу на 
основі комбінованого підходу в Україні. Комбінований підхід, на нашу думку, має включати 
наступні елементи: 

- такий кількісний критерій, як середньооблікова чисельність працівників, має 
застосовуватися та доповнюватися окремо для кожної галузі. Наприклад, для визначення 
підприємств сучасного агробізнесу, що відносяться до сфери малих та середніх, 
використання критерію чисельності працівників є недостатнім. Проблема існує в тому, що 
площа земельних угідь не відповідає чисельності працівників в окремому господарстві. 
Таким чином, використання цього критерію може призвести до помилкової і недостовірної 
характеристики розвитку підприємств агросфери; 

- якісні критерії повинні доповнити сучасні кількісні. До таких критеріїв слід віднести 
незалежність підприємств (підприємство не є частиною великого підприємства) та 
управління особисто власником (не за допомогою формалізованої управлінської структури). 

Проведене дослідження показало, що в різних країнах віднесення підприємств до 
сфери малого та середнього бізнесу пов'язане з особливостями нормативно-правової бази, 
специфікою видів діяльності, кількістю працівників, зайнятих на підприємстві, а також 
ставленням держави до ролі підприємництва в економіці. На наш погляд, Україна може 
досягти успіху в удосконаленні механізму визначення суб’єктів малого та середнього 
бізнесу, врахувавши всі свої потенційні внутрішні можливості та сучасний світовий досвід. 
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Загальносвітові тенденції свідчать про те, що сфера ресурсозбереження дедалі більше 
стає об’єктом підприємницької діяльності [1, 2, 3]. У зв’язку з цим актуалізуються 
дослідження підприємницьких структур у ресурсозбереженні. У контексті глобалізації 
заходів з ресурсозбереження особливий інтерес представляють асоційовані бізнес-
партнерства [4, 5], що забезпечують сталий та ресурсоефективний розвиток еколого-
економічних систем на основі синергії. Проте навіть у спеціальних дослідженнях [6, 7] 
підприємництво ніби розпорошується у конкретних видах ресурсозбереження і не 
розглядається як окремий напрямок наукового пошуку, що потребує подолання цього 
недоліку.  

Підприємництво, що орієнтоване на ресурсозбереження, необхідно розглядати у 
сукупності сталих зв’язків і відношень між бізнесом та раціональним 
природокористуванням. Ресурсозбереження як об’єкт підприємницької діяльності 
пропонуємо розглядати у трьох аспектах: а) ресурсозбереження як еколого-економічна 
категорія; б) ресурсозбереження як метод раціонального природокористування; в) 
ресурсозбереження як особливий тип мислення підприємця. 

Під категорією «ресурсозбереження» у сфері природокористування ми розуміємо 
економічні відносини, що виникають між державою та суспільством з приводу 
раціонального поводження з природними ресурсами. Як екологічна категорія сталого 
розвитку, ресурсозбереження визначає альтернативне використання природних ресурсів і 
спрямоване на зниження екологічного навантаження. Як категорія економічна, 
ресурсозбереження задовольняє суспільні потреби у природних ресурсах у такий спосіб, 
який сприяє підвищенню економічної ефективності еколого-економічних систем як 
невід’ємної складової сталого розвитку.  

Як метод раціонального природокористування, ресурсозбереження передбачає 
найбільш ефективні форми сполучення факторів виробництва з метою їх оптимізації та 
отримання позитивного економічного результату. За своїм екологічним змістом воно є 
орієнтованим на попередження або вирішення ресурсно-екологічних протиріч (виснаження 
природних ресурсів), проблем (вичерпання природних ресурсів) та криз (руйнування 
природних ресурсів). Найхарактернішою рисою підприємництва у ресурсозбереженні є 
впровадження інновацій на постійній основі, що відрізняє його від інших 
природогосподарських практик. Зацікавленість підприємців у ресурсозбереженні як 
інноваційному методі природогосподарювання обумовлена значенням ресурсоефективного 
розвитку як фактора конкурентоспроможності на національному та глобальному рівнях. 

Як особливий тип мислення підприємця, ресурсозбереження є ментальним процесом 
відображення об’єктивної дійсності, зафіксованим у вигляді певної системи світосприйняття. 
Під особливістю мислення потрібно 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 
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ресурсополіпшення, ресурсозаміщення, дематеріалізації. До того ж, екоатрибутивний 
світогляд тісно пов’язаний з культурою ресурсовикористання та визначає екологічний тип 
економічного зростання у конкретному культурному середовищі (ресурсомарнотратний, 
ресурсоефективний тощо).  

Концептуальні засади розвитку підприємництва, орієнтованого на ресурсозбереження, 
систематизовано нами у табл. 1.  

Таблиця 1 
Концептуальні засади розвитку підприємництва, орієнтованого на ресурсозбереження 

Концепції 
ресурсо- 

збереження 

Стратегії розвитку 
підприємництва, 
орієнтованого на 
ресурсозбереження 

Методи ресурсозбереження Еколого-економічний ефект

1 2 3 4 
Скорочення 
тривалості 
виробничих циклів 
 

Пряме скорочення витрат 
ресурсів  

Зниження собівартості, 
матеріаломісткості та 
енергоємності  виробництва

Редукційні 
 

Ощадливе 
виробництво  
(ЛІН-підхід) 

Мінімізація витрат 
природних ресурсів, 
сортування 

Створення додаткової 
екологічної вартості для 
споживача  

Технологія «кінця 
труби»  

Знешкодження 
забруднюючих речовин 

Скорочення платежів за 
забруднення природи та 
екологічного навантаження 
на навколишнє середовище,  
екологічна модернізація 
основних фондів шляхом 
встановлення очисних 
споруд 

Маловідходні та 
безвідходні 
технології  
(нульові відходи) 
 

Метод конверсії 
(знищення), уникнення і 
зниження токсичності 
відходів; закриті виробничі 
цикли: обмін, переробка та 
мінімізація відходів, 
рециклінг, вторинне 
використання відходів 

Створення економічних 
систем, наближених до 
природних, максимізація 
збереження відпрацьованих 
матеріальних ресурсів як 
носіїв економічної вартості, 
зниження навантаження на 
«сміттєві» контейнери 
(води океану, землю, 
атмосферу, річки) 

Техніко-
центричні 
 

Нульова емісія 
 

Нейтралізація 
забруднюючих речовин у 
повітрі через 
попередження їх 
утворення, рециклінг   

Подолання негативних 
наслідків зміни клімату, 
низьковуглецева економіка, 
скорочення платежів за 
забруднення природи 

Органічне 
виробництво 

Екологічна конверсія Продовольча та екологічна 
безпека Біоцент-

ричні Заснування 
екологічних мереж 

Екологічна консервація Збереження біологічного і 
ландшафтного різноманіття 
як національного багатства 

 

Профілак-
тичні  
 

Більш чисте 
виробництво (БЧВ) 

Впровадження 
прогресивної 
ресурсоощадної техніки  

Попередження еколого-
економічних втрат та 
відходоутворення 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 

Санаційні 
Оздоровлення 
довкілля 

Зниження викидів, 
токсинів, канцерогенів, 
шумового забруднення  

Відтворення екологічної 
якості довкілля та здоров’я 
населення 

Мульти-
плікативні 
 

«Фактор 4», 
«Фактор 10», 
«Фактор Х»  

Багаторазове скорочення 
обсягів використання 
природних ресурсів у 
виробничих циклах 

Х-кратне зростання 
прибутку за рахунок 
підвищення ефективності 
використання ресурсів 

Еко-ефективність 
 

Зниження забруднення на 
стадіях проектування і 
виробництва продукції  

Підвищення еко-
продуктивності 
виробництва Компро-

місні Концепція 
екологічного 
життєвого циклу 
товару (ЕЖЦТ) 

Реструктуризація 
продуктових ланцюгів, 
екологічна упаковка, 
рециклінг 

Зростання обсягів реалізації 
продукції внаслідок 
підвищення екологічної 
якості товару  

 

 
Етичні 

Соціально-
екологічна 
корпоративна 
відповідальність  

Дотримання вимог 
екостандартів, екологічна 
культура, екологічне 
мислення 

Зростання ринкової 
вартості нематеріальних 
активів («зеленого іміджу») 
як фактор 
конкурентоспроможності 

Комерційне 
використання 
енергетичної 
цінності матеріалів 
та ресурсів 

Відновлення енергії з 
«біовідходів» («сіра» 
енергія), гідрогену, енергії 
вітру, сонця, продукції 
рослинництва («зелена» 
енергія) 

Отримання економічних 
вигод від заміни енергії 
викопного палива 
відновлювальною енергією, 
відтворення природного 
капіталу  

Утилітарні 
 

Екосистемне 
підприємництво  

Раціональні види 
транспортування та 
ресурсовикористання 

Відтворення споживчого 
попиту на екологічні 
послуги екосистем  

Інтелек-
туально- 
пошукові  

«Розумне» 
виробництво  

Рециклінг, удосконалення 
конструкції продукції, 
автоматизація 

Виробництво еко-
технологій майбутнього 
покоління, що ґрунтуються 
на знаннях 

Естетичні  Екологічний дизайн  

Зниження споживання 
невідновних та економія 
енергетичних ресурсів, 
зниження застосування 
токсинів, використання 
безпечних для довкілля і 
людини матеріалів, 
автоматизація 

Поєднання досягнень 
урбанізації з природними 
властивостями довкілля, 
ефективність використання 
енергії, попередження 
забруднення, гармонія з 
довкіллям 

Ресурсний 
синергізм 
(інтрапренерство) 

Удосконалення та 
оптимізація комбінації 
ресурсів 

Приріст економічного 
ефекту за рахунок 
підвищення якості 
використання ресурсів Синерге-

тичні  
Асоційовані 
партнерства 
(екзопренерство) 

Колективні заходи щодо 
охорони, відтворення та 
конструктивного 
перетворення довкілля 

Зростання обсягів 
фінансування, вирішення 
глобальних екологічних 
проблем 

 

Проаналізуємо бізнес-стратегії на предмет встановлення зв’язку з рівнями 
раціонального природокористування (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Взаємозв’язок стратегій розвитку підприємництва, орієнтованого на 
ресурсозбереження, з еколого-економічними рівнями раціонального 

природокористування 

Еколого-економічні рівні раціонального природокористування 
№ 

Р
ан
г 

ст
ра
те
гі
ї Стратегії розвитку 

підприємництва, 
орієнтованого на 
ресурсозбереження Природоохорона 

Природо-
відтворення 

Екоконструктивне 
природоперетворення 

Скорочення тривалості 
виробничих циклів 

+   1 

2 
Технологія «кінця 
труби» 

+   

3 
Заснування екологічних 
мереж 

+   

4 Концепція ЕЖЦТ +   

5 

Ф
ра
гм
ен
та
рн
і 

(ч
ас
тк
ов
і)

 

БЧВ +   

6 Еко-ефективність + +  

7 
Маловідходні та 
безвідходні технології 

+ +  

8 ЛІН-підхід + +  

9 Нульова емісія +  + 

10 «Фактор Х» +  + 

11 

К
ом

пл
ем
ен
та
рн
і 

(в
за
єм
од
оп
ов
ню

ю
чі

) 

Соціально-екологічна 
корпоративна 
відповідальність 

+  + 

12 
Використання 
енергетичної цінності 
матеріалів 

+ + + 

13 Органічне виробництво + + + 

14 Оздоровлення довкілля + + + 

15 
Екосистемне 
підприємництво 

+ + + 

16 «Розумне» виробництво + + + 

17 Екологічний дизайн + + + 

18 Інтрапренерство + + + 

19 

Ін
кл
ю
зи
вн
і (
вс
ео
хо
пл
ю
ю
чі

) 

Екзопренерство + + + 
 

Здійснимо класифікацію бізнес-стратегій, орієнтованих на ресурсозбереження (табл. 3).  
Таблиця 3  

Класифікація стратегій розвитку підприємництва, орієнтованого на ресурсозбереження  

Класифікаційна ознака 
Вид бізнес-стратегії (стратегічні 

альтернативи) 
Підхід до 

ресурсозбереження 
№ 

1 Фактор впровадження  
– технікоцентричні 
– біоцентричні 
– інтелектуально-пошукові 

2 Стадії вирішення проблеми 
– профілактичні 
– компромісні 
– санаційні  

Як метод раціонального 
природокористування 

3 Напрямок оптимізації 
– редукційні  
– мультиплікативні  
– синергетичні  

Як еколого-економічна 
категорія 

4 Критерій цінностей 
– етичні 
– естетичні 
– утилітарні 

Як особливий тип  
мислення підприємця 
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За фактором впровадження ресурсоефективних ініціатив у підприємницьку практику 
виділяють технікоцентричні (застосування техніки та технологій), біоцентричні 
(використання біоматеріалів) та інтелектуально-пошукові бізнес-стратегії (генерування 
ідей). 

За стадіями вирішення еколого-ресурсних проблем бізнес-стратегії поділяються на 
профілактичні (стадія попередження виникнення проблеми), компромісні (стадія 
виникнення проблеми) та санаційні (стадія загострення проблеми). 

За напрямом оптимізації бізнес-процесів в результаті ресурсозбереження 
підприємство може  використовувати редукційну (скорочення витрат ресурсів та відходів), 
мультиплікативну (прирощення економічного ефекту) та синергетичну (підсилення еколого-
економічного результату) стратегію розвитку. 

За критерієм цінностей, яким керуються при впровадженні заходів з 
ресурсозбереження, у підприємництві розрізняють етичні (ґрунтуються на відповідальності 
та нормах поведінки), естетичні (задовольняють стилістичні вподобання) та утилітарні 
бізнес-стратегії (засновані на вилученні з природних ресурсів споживчої корисності).  

Втілення ресурсоефективних ініціатив може відбуватися на моно- та полікультурному 
бізнес-рівнях, під якими розуміється величина та ступінь агрегації  попиту на 
ресурсозбереження (табл. 4).  

Таблиця 4 
Полікультурний бізнес-рівень ресурсозбереження 

Бізнес-рівень  Бізнес-сектор Бізнес-структури 

Техно-мейкери: виробники ресурсозберігаючої техніки 
Про-активний 

(жвавий попит) 
Природо-

господарський Підприємства-імплементатори: ті, що впроваджують заходи 
з ресурсозбереження  
Пошукові підприємства: науково-дослідні, soft-компанії 

Інтерактивний 
(зустрічний попит) 

Інтелектуально-
інформаційний Провайдери інформації: консалтинг, просування, обмін 

досвідом 
Техно-трейдери: торговці ресурсозберігаючою технікою 
Сервісні підприємства: послуги «під ключ» Реактивний 

(похідний попит) 
 

Комерційно-збутовий Посередники: заготівля вторинної сировини, роздільний збір 
відходів 

 

Про-активний бізнес характеризується підвищеною відповідальністю (високим 
попитом на екологічну якість довкілля) підприємців за подолання ескалації еколого-
ресурсних проблем та здійснюється на рівнях виробництва ресурсоефективних технологій та 
імплементації заходів з ресурсозбереження, які приносять позитивний економічний ефект. 
Інтер-активний бізнес пов’язаний з проектуванням та просуванням ресурсоефективних 
продуктів на замовлення «відповідального» бізнесу. Ре-активний бізнес виникає як 
допоміжні структури у відповідь на підприємницьку активність «відповідального» бізнесу з 
метою вилучення комерційних переваг шляхом торгово-сервісно-посередницької діяльності. 
Регулювання еколого-економічних відносин на цьому рівні відбувається за схемою 
«держава-бізнес-держава».  

На монокультурному бізнес-рівні попит на ресурсозбереження формується лише з 
боку підприємств-імплементаторів (споживачів), а решта зазначених у Таблиці 4 суб’єктів 
господарювання задовольняють його шляхом пропонування (продавці). Взаємодія 
здійснюється за схемою «бізнес-держава-бізнес».  

Конкретизуємо наше дослідження по відношенню до рівня підприємств-
імплементаторів як таких бізнес-структур, які є активними виконавцями ресурсоефективних 
заходів та єдиними споживачами ресурсозберігаючих продуктів та послуг в силу 
безпосереднього зв’язку їхньої господарської діяльності з аспектами раціонального 
природокористування, тобто складають ядро групи підприємств, орієнтованих на 
ресурсозбереження. 
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Таким чином, під підприємництвом, орієнтованим на ресурсозбереження, ми будемо 
розуміти метод раціонального використання об’єктів природокористування, залучених на 
ініціативній основі у процеси суспільного виробництва за участю людського фактора, 
здійснюваного з метою природоохорони (дбайливе підприємництво), природовідтворення 
(екологічне підприємництво) та екоконструктивного природоперетворення («зелене» 
підприємництво) за умови отримання економічних вигод (прибуткове 
природокористування).  

Таблиця 5 
Асоційовані бізнес-структури у підприємництві, орієнтованому на ресурсозбереження 

Р
ів
ен
ь 

аг
ре
га
ці
ї 

С
тр
ат
ег
ія

 
па
рт
не
рс
тв
а 

Форма 
партнерства 

Приклади Бізнес-партнери Синергетичний ефект 

Асоціація Водні асоціації Водокористувачі  
Скорочення обсягів 
водокористування та 

скидів 

Ю
ні

-
се
кт
ор
ал
ьн
і 

Кооператив 

Сільськогосподарські 
кооперативи 

природоохоронного 
спрямування 

Селянські господарства 

Підвищення рівня 
капіталізації 
селянських 
господарств 

Корпорація 
Корпорація Dual System 

Deutschland 

Виробники упаковки, 
торгові та утилізаційні 

підприємства 

Високий рівень 
утилізації відходів 

Бізнес-
інкубатор 

Бізнес-інкубатор 
EcoBizCenter 

Підприємці екологічного 
сектору, розробники 

технологій 

Інновації в області 
рециклінгу відходів та 

екологічних 
технологій 

Б
із
не
с-
бі
зн
ес

 (
ко
рп
ор
ат
ив
ні

 
па
рт
не
рс
тв
а)

 

Холдинг 
Агропромислові 

холдинги 
Сировинні та переробні 

підприємства 
Створення замкнутих 
безвідходних систем 

Технопарк Екотехнопарки 
Наукові, освітні установи 

та промислові 
підприємства 

Ефективність 
інвестицій, екологічно 

чисті виробничі 
процеси 

Спільні 
проекти 

Міждержавний проект 
«Більш чисте 
виробництво» 

Представництва UNIDO 
та UNEP з трансферу 

технологій 

Популяризація та 
дифузія 

ресурсозберігаючих 
технологій 

Концесія 
Природоохоронні 

концесії 
Держава та приватний 

бізнес 
Фінансування 

збереження екосистем 

Екологічні туристичні 
кластери 

Підприємства 
екосистемної індустрії, 

держава 

Підвищення попиту 
на екосистемні 

послуги 
Екокластери 

Кластери 
альтернативної 
енергетики 

Інноваційні підприємства, 
держава, центри 

поширення технологій 

Скорочення періоду 
окупності технологій  

Консорціум HEAVEN 

Дослідницькі інститути, 
приватний бізнес, 

державний сектор з 6 
європейських міст 

Оздоровлення 
довкілля шляхом 

зниження 
навантаження з боку 
транспортних засобів 

Д
ер
ж
ав
а-
бі
зн
ес

 (
де
рж

ав
но

-п
ри
ва
тн
і п
ар
тн
ер
ст
ва

) 

К
ро
с-
се
кт
ор
ал
ьн
і 

Консорціум 

Наукові організації, 
приватний та державний 

сектор 

Розробка 
ресурсозберігаючих 

технологій 
майбутнього 
покоління 

Дослідницько-
впроваджувальні 
консорціуми 

У раціональному природокористуванні асоційовані підприємницькі структури 
виконують функцію стимулювання сукупного попиту на екологічну якість довкілля з метою 
консолідації зусиль щодо ефективного впровадження заходів ресурсозбереження. 
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Поширення цих бізнес-структур обумовлює виникнення глобального напрямку 
ресурсозберігаючої діяльності – асоційованого партнерства у ресурсозбереженні.  

В аспекті тенденцій глобалізації, що передбачають кооперативні форми участі країн, 
регіонів та бізнес-суб’єктів у глобальних ресурсозберігаючих проектах, а також спільному 
вирішенні ресурсно-екологічних проблем, асоційоване партнерство виступає відносно новим 
і усе більш масштабним міждержавним інструментом охорони та відтворення 
транснаціональних екосистемних благ. У інноваційному аспекті асоційоване партнерство 
може ефективно адаптувати перспективні бізнес-форми солідарного раціонального 
природогосподарювання (табл. 5).  

Найбільш популярною формою асоційованого партнерства в умовах сучасного 
глобального середовища є консорціуми, що реалізують програми ресурсоефективного 
розвитку майбутніх поколінь під назвою «Factories of the Future», які найбільш адекватно 
відповідають принципам сталого розвитку.  

Таким чином, з урахуванням вище перелічених аспектів, під асоційованим 
партнерством у ресурсозбереженні правомірно розуміти мережевий механізм 
природогосподарювання, що забезпечує сталий режим охорони, відтворення та 
екоконструктивного природоперетворення з метою досягнення синергетичного ефекту. 
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Для ефективного функціонування в умовах жорсткої конкуренції та нестабільності як 
світової, так і вітчизняної економіки актуальним є швидке пристосування  системи 
управління підприємств до умов невизначеності та мінливості зовнішнього середовища через 
призму такого поняття як «ділова активність».  

Огляд наукових праць вітчизняних та закордонних авторів [1-3] вказує на відсутність 
єдиного наукового погляду на поняття  «ділова активність підприємства». Традиційно можна 
виділити три основні підходи щодо розкриття сутності «ділова активність підприємства»: 
макроекономічний, мікроекономічний, індивідуалістичний.   

Зазначимо, що на межі ХХ та ХХІ сторіч об’єктивно з’явився та продовжує 
формуватись новий підхід, «комплексний», відповідно до якого поняття «ділова активність» 
розглядається у повній сукупності рис причинно-послідовних залежностей як самостійний 
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напрям економічних досліджень на різних рівнях управління підприємствами. При цьому,  
економісти не сформували єдиної точки зору щодо визначення та змістовної сутності даного 
поняття. Тому виникає потреба в систематизації класифікаційних ознак ділової активності з 
позиції її місця в контурі управління підприємством. Відсутність такої класифікації 
призводить до змішування понять та ускладнює подальше дослідження.  

Нами пропонується виділити три основних підходи: змістовний, процесний та 
системний. В рамках змістовного підходу об’єднано вісім класифікаційних ознак видів 
ділової активності, кожна з яких утворюється з групи підвидів (рис. 1) [1].  

 

Ділова активність підприємства 

 
Рис. 1. Класифікація видів ділової активності підприємства [1] 

А саме:  
– за функціональними складовими: фінансова, маркетингова, інноваційна, інвестиційна, 

кадрова, виробнича, логістична тощо. Кількість функціональних складових визначається 
особливістю підприємства, в т.ч., галузевою належністю, розмірами, товарною 
спеціалізацією тощо; 

Змістовний 
підхід  

за функціональними 
складовими 

логістична, операційна фінансова, 
маркетингова, інноваційна, 

інвестиційна, кадрова  

(за видами ділової 
активності) висока (достатня), середня 

(задовільна), низька (незадовільна)за рівнем 

за періодом 
стратегічна, тактична, 

поточна 

за змістом організаційна, управлінська, 
соціальна, винахідницька 

за належністю  
до життєвого циклу 

організації 
створення, функціонування, 

розвитку 

за масштабами 
охоплення локальна, інтегральна 

за напрямами оцінки 
елементів середовища внутрішня, зовнішня, загальна 

за чутливістю до змін 
факторів впливу циклічна, нециклічна 

Процесуальний 
підхід  

ділова активність як процес управління 
(як сукупність цілеспрямованих процесів) 

ділова активність як системна 
характеристика розвитку 

Системний 
підхід  
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– за рівнем активності: висока або достатня; середня або задовільна; низька або 
незадовільна. Визначається на підставі кількісних та якісних показників ; 

– за часовим періодом, для якого визначається: стратегічна, тактична, оперативна ; 
– за змістом: організаційна, управлінська, соціальна, винахідницька; 
– за належністю до життєвого циклу організації: створення функціонування, розвитку; 
– за масштабами охоплення: локальна, інтегральна; 
– за напрямами оцінки елементів середовища: внутрішня, зовнішня, загальна. У деяких 

випадках зустрічається розділення поняття внутрішня активність – це ділова активність, а 
зовнішня активність – це ринкова активність; 

– за чутливістю до змін факторів впливу, що підтверджує циклічність ділової активності 
підприємства: циклічна, нециклічна ; 

Відповідно до процесного підходу ділова активність розглядається як процес 
управління або як сукупність цілеспрямованих процесів. 

 В межах системного підходу ділова активність розглядається як системна 
характеристика розвитку.  

Виходячи з вищевикладеного «ділова активність підприємства» є динамічним 
багатоелементним поняттям, сутність якого розкривається в процесі формування 
цілеспрямованих заходів, направлених на досягнення запланованих результатів діяльності 
підприємства.  

Класичний підхід, автори якого розглядають поняття «ділової активності» в рамках 
економічного аналізу, є таким, що відстає від сучасних вимог. Категорія «ділова активність» 
має бути розглянута в контурі системи управління підприємством, оскільки відособлення 
окремих підсистем ділової активності за критерієм одного пріоритетного ресурсу (ділова 
активність персоналу) або одного пріоритетного напряму діяльності (інноваційна, фінансова, 
маркетингова, виробнича ділова активність) обмежують завдання управління діловою 
активністю конкретними функціями управління, інструментом яких є часткові функції 
менеджменту.  

Тому пропонується наступне визначення. Ділова активність підприємства – це 
результат реалізації управлінських рішень щодо використання ресурсних та ринкових мож-
ливостей підприємства. Таке визначення об’єднує в собі не тільки оцінку рівня ділової 
активності, що несе інформативний характер про стан об’єкта господарювання у фіксований 
проміжок часу, але й визначає певні управлінські дії, спрямовані на складові ділової 
активності з метою підвищення ефективності функціонування підприємства в цілому. Це, в 
свою чергу, потребує детального розгляду теоретичних питань щодо окремих складових 
елементів системи управління діловою активністю підприємств, зокрема в частині виділення 
підсистем ділової активності підприємства, визначення комплексу кількісних показників.  

Доцільним є розглянути ділову активність з точки зору системного підходу в 
менеджменті, оскільки «згідно з системним підходом, кожна організація розглядається як 
відкрита система, що постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, вона складається із 
взаємозалежних підсистем, що знаходяться одна з одною в організаційних відносинах» 
[4, с. 34]. 

Крім того, вважаємо, що ділова активність підприємства є тим важелем, який 
підтримує рівновагу системи – підприємство, тобто характеризує його стійкість під впливом 
змін зовнішнього і внутрішнього середовища, не допускає загрозливих відхилень в його 
розвитку. Таким чином, є досить обґрунтованим застосування системного підходу в 
менеджменті до поняття «ділова активність підприємства». 

Виходячи з уявлення про об’єкт господарювання як складну, відкриту, соціотехнічну 
систему, яка знаходиться під постійним впливом мінливого зовнішнього середовища, 
виділяються підсистеми ділової активності відповідно до принципів функціональності і 
взаємопов’язаності. 
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Кожна підсистема повинна описувати специфічні функції, які виконуються 
починаючи із входу у систему (підприємство) ресурсів, дії з їх використання, створення 
готового продукту і виходу його до споживачів.  

 
Рис. 2. Етапи процесу управління діловою активністю 

 

 Оскільки специфічні (особливі) функції відображають особливості підприємства та 
виникають внаслідок горизонтального поділу праці, то визначення підсистем повинно 
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відповідати повноті охоплення сфери та індивідуальних особливостей діяльності 
підприємства, в тому числі з урахуванням галузевої належності. Тому складові ділової 
активності можуть відрізнятись у різних суб’єктів господарювання.   

Визначення складових ділової активності 

Вивчення внутрішнього середовища 

 
Рис. 3. Послідовність визначення індексу ділової активності 

 

Пропонується виділити такі підсистеми для промислових підприємств: маркетингову, 
логістичну, операційну (виробничу), інноваційну, інвестиційну, кадрову, фінансову. 
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– підсистеми повинні максимально охоплювати всі сфери діяльності організації, і в 
той же час їх не повинно бути забагато, щоб не ускладнювати відповідні розрахунки; 

– діяльність кожної підсистеми можливо охарактеризувати комплексом показників. 
Оскільки, кожна з підсистем ділової активності має власні елементи, структуру, 

організацію, функції менеджменту, то такі підсистеми є відокремленими та одночасно 
взаємопов’язаними процесами управління. Відповідно, ділову активність в цілому розгляда-
тимемо також як динамічний процес, в межах якого реалізуються функції менеджменту, 
оновлюється інформація, приймаються і виконуються управлінські рішення.    Основні етапи 
процесу управління діловою активністю  підприємства відображено на рис. 2.  

Дослідження ділової активності як категорії управління підприємством потребує 
визначення напрямів формування системи показників, необхідних для проведення 
комплексної оцінки ділової активності, визначення базової концепції оцінки цієї категорії та 
розробки системи її ефективного управління.  

Таким чином формується перелік первинних показників для подальших розрахунків. 
Послідовність визначення індексу ділової активності  відображено на рис. 3.  

З метою удосконалення методів оцінки локальних підсистем ділової активності на 
основі узагальнення існуючих підходів щодо їх кількісної характеристики сформовано 
систему показників.   

Розкриємо зміст кількісних характеристик кожної локальної підсистеми ділової 
активності.   Запропонована нами система  показників,  зображена на рис.4. Розрахунки 
ґрунтуються на використанні системи коефіцієнтів. Коефіцієнти розраховуються на підставі 
різнопланових за одиницями виміру кількісних показниках. Для визначення показників 
використовуються дані статистичної, бухгалтерської, оперативної звітності. 

Первинні показники повинні бути інформативними, доречними і доступними, 
визначатися за даними синтетичного та аналітичного обліку та відповідати фінансовій, 
податковій, статистичній, спеціальній та управлінській звітності підприємства. 

З метою приведення показників до єдиної одиниці виміру розраховуються відповідні 
коефіцієнти та будуються динамічні ряди з ланцюгових індексів зростання/зменшення 
коефіцієнтів. У зв’язку з чим, висувається обов’язкова вимога: коефіцієнти, що характери-
зують локальні складові, повинні показувати динамічний розвиток, а саме, збільшення 
значення коефіцієнта в часі має означати позитивну тенденцію, а зменшення – негативну 
тенденцію. 

Нами підтримується твердження, що для оцінювання підсистем існує досить велика 
кількість показників, серед яких необхідно відбирати за критерієм інформаційної 
доступності та забезпеченості порівняння, зведення до точності в оцінці підприємства та 
його конкурентів [5]. Склад коефіцієнтів, які характеризують локальну підсистему ділової 
активності, може переглядатись під впливом змін оперативних, тактичних і стратегічних 
цілей діяльності суб’єкта господарювання. Це підвищує ефективність аналізу та надає 
необхідну гнучкість і мобільність у випадку прийняття рішення щодо заміни складу 
репрезентативних коефіцієнтів. Така ситуація допускається у процесі пошуку управлінського 
рішення щодо визначання проблемних показників підсистеми і прийняття плану кори-
гувальних дій. Блоки показників  за виділенною локальною підсистемою ділової активності 
зображено на рис. 4. Детально розглянемо наукові підходи щодо формування локальних 
індексів окремих підсистем управління діловою активністю підприємства [1]. 

Логістичну підсистему насамперед необхідно розглядати через процес постачання всіх 
видів ресурсів, їх зберігання, ефективну роботу складського господарства. 

Активність за цією підсистемою визначає ефективну діяльність підприємства на його 
вході. Необхідно відмітити, що активність логістичної підсистеми безпосередньо визначає 
напрями економії всіх видів ресурсів, які поступають на підприємство і вказує шляхи їх 
економії при транспортуванні та зберіганні. Досить часто на підприємствах логістичну 
підсистему розглядають разом із збутовою, але, на наш погляд, при цьому втрачається 
системність у діловій активності. 

 315



Ділова активність операційної (виробничої) підсистеми визначає ефективність самого 
процесу виробництва (надання послуг). Вона напряму залежить від використання у 
виробництві ресурсо- та енергозберігаючих технологій, наявного кадрового потенціалу. У 
показниках цій підсистемі необхідно враховувати технологічність продукції, що 
випускається, ступінь автоматизації . 

 
Рис. 4.  Система показників для оцінки ділової активності локальних підсистем 

 
 У сучасних умовах жодне підприємство не може існувати без інноваційної 

діяльності. Така вимога жорсткої конкуренції на ринку. Інноваційна підсистема повинна 
оновлювати процес виробництва через впровадження нових технологій, видів продукції, 
інших нововведень.  Вибір інноваційного розвитку підприємства означає його активність у 
використанні останніх досягнень науково-технічного прогресу.  

Інноваційна активність можлива в двох напрямах: створення і впровадження у 
виробництво власних наукових розробок  або отримання їх за відповідну плату від 
організацій, які безпосередньо займаються прикладною науковою діяльністю. Перший на-
прям хоча й складніший, оскільки потребує організації власної наукової бази, але, в той же 
час, надає можливість здійснювати трансфер технологій, бути завжди інноваційно-активним 
і надає вагомі переваги у конкурентній боротьбі. На жаль, досить часто ресурсні можливості 
(в першу чергу фінансові та наявний інтелектуальний капітал) підприємства не дозволяють 
іти саме цим шляхом. Слід також враховувати, що на багатьох промислових підприємствах є 
наукові розробки, адаптовані під власний виробничий цикл, які не впроваджуються з 
причини відсутності коштів. 

Ділова активність в інвестиційній підсистемі повинна бути спрямована на реалізацію 
стратегічних проектів з орієнтацією на середньо- та довгострокові бізнес-цілі. Ефективність 
її визначається обсягом залучених фінансових ресурсів та цільовим призначенням у 
використанні. Зазначимо, що потреба підприємства в інвестиційних ресурсах повинна 
відповідати адекватним можливостям їх забезпечення. В той же час, обсяг здійснених 
інвестицій повинен відповідати простому або розширеному типу відтворення . 

Інвестиційна активність є досить складною підсистемою, оскільки привабливість для 
сторонніх інвесторів вітчизняних промислових підприємств залишається низькою. Це 
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обумовлено зношеністю основних фондів, слабкою науковою базою, низькою кваліфікацією 
кадрів.  

Пошук потенційного інвестора і переконання його вкласти кошти у конкретний 
проект вимагає високої відповідальності керівництва підприємства, обґрунтованості в 
ефективній реалізації отриманих ресурсів і відповідного прибутку. Погіршує інвестиційний 
клімат і діяльність вітчизняних банків, що проявляється, зокрема, у високих відсоткових 
ставках та створенні бар’єрів щодо отримання довгострокового кредитування. 

Від ефективності використання трудових ресурсів у процесі виробництва багато в 
чому залежать показники обсягу виробництва продукції, її собівартість, якість, тому 
визначення ділової активності кадрової підсистеми підприємства є важливим з точки зору 
людського фактора. 

Напрям гуманізації сучасного менеджменту визначає провідну роль людського фактора 
в процесі виробництва. Кадрова активність повинна бути спрямована на залучення 
висококваліфікованих керівників, спеціалістів, інженерно-технічного персоналу, робітників. 
Тут важливою є продумана система збереження кадрів, оптимального набору та підвищення 
кваліфікації персоналу. Це особливо актуально на сьогодні, коли промислові підприємства 
відчувають нестачу висококваліфікованих молодих працівників, зокрема інженерних і 
робітничих спеціальностей. 

Оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує свої ресурси, дозволяє 
ділова активність фінансової підсистеми підприємства (рис.4). Вона проявляється в 
динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту засобів підприємства. Фінансова 
активність є самою розгалуженою за своїми функціями. Вона повинна відповідати принципу 
наявності коштів у необхідному обсязі на певний проміжок часу. Управлінські рішення, які 
мають прийматись за цією підсистемою, повинні бути направлені на економію фінансових 
ресурсів, спрямування їх на найбільш необхідні напрями діяльності. 

Суттєвою для любого підприємства є маркетингова складова ділової активності. В 
умовах конкурентної боротьби іноді буває легше випустити продукцію, ніж найти на неї 
покупця. Ефективність цієї підсистеми якраз і полягає у здатності підприємства до 
підвищення рівня реалізації продукції (послуг). Показники які характеризують маркетингову 
підсистему зображено  на рис.4 

 Маркетингова активність повинна бути спрямована не тільки на безпосередню рекламу, 
але й на зворотний зв’язок із споживачем, вибір форм конкурентної боротьби, мінімізацію 
витрат на збут, створення відповідного іміджу підприємства, пропаганду своєї діяльності. 
Відзначимо, що показники, які характеризують кожну складову ділової активності і 
пропонуються нами, можуть бути змінені відповідно до вимог керівництва та зміни 
внутрішнього середовища, зокрема, специфіки діяльності. 

Відповідно до авторського підходу необхідно розрахувати індекс ділової активності 
для семи підсистем: логістичної, операційної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, 
фінансової та маркетингової. Кожна підсистема відіграє свою роль у діяльності 
підприємства, її функціональний вплив різний, а отже, виникає потреба в управлінському 
впливі за окремими підсистемами. Тому необхідно визначити коефіцієнти вагомості для 
кожної з них.  

Пропонуємо використати для розрахунків метод експертних оцінок. Припускаємо, що 
коефіцієнт вагомості складових, який визначається за цим методом, має погрішність, розмір 
якої залежить від суб’єктивного ставлення експертів до процесу опитування, і може не 
відповідати новим вимогам зовнішнього середовища, в якому діє підприємство на сьогодні. 
Спрацьовує фактор консерватизму. Тому, з метою зменшення похибки, необхідно 
притримуватись таких правил:  

– щодо розробки анкети – питання про вагомість підсистем поставлено однозначно;  
– щодо вибору респондентів, які будуть проходити анкетування – репрезентативність, 

об’єктивність, кваліфікованість.  
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При цьому доцільно обирати експертами керівників всіх рівнів управління та 
провідних спеціалістів. Репрезентативність вибірки обумовлює розмір похибки при обробці 
анкет. На підставі отриманих результатів визначається вагомість кожної складової на період, 
зазначений в анкеті. Але таке анкетування та розрахунки необхідно оновлювати, оскільки в 
зв’язку з мінливістю зовнішнього середовища, може змінюватись роль підсистем ділової 
активності в діяльності підприємства. 

За результатами анкетування керівництво отримує додаткову інформацію про стан 
готовності працівників до нових умов господарювання, змін системи мислення у 
підприємницькому, інноваційному напряму.  

Ділова активність є досить складною категорією. Вона не тільки описує динамічні 
процеси, які проходять в середині підприємства, але й залежить від зовнішнього оточення 
організації, оскільки кожне підприємство є відкритою системою.  

Безпосередній розрахунок загального індексу ділової активності проводиться з 
використанням локальних індексів за кожною складовою з урахуванням їх вагомості. Для 
подальшого агрегування на наступних рівнях управління можна також враховувати індекс 
макроекономічного впливу. 

Необхідно відмітити, що набір показників, які використовуються для розрахунку, 
може відрізнятись для різних підприємств у зв’язку із специфікою діяльності. Локальні 
індекси дають інформацію щодо розвитку окремих складових, а загальний індекс – про 
рівень ділової активності всього підприємства. 

Загальний індекс ділової активності підприємства розраховуватиметься за формулою 
(1): 

1
,

n

ÄÀÏ k k
k

² I


                                         (1) 

де ІДАП – загальний індекс ділової активності підприємства;  

1I , ,…,  – індекси підсистем ділової активності підприємства; 2I nI

1, 2,…, n – вагомість відповідних підсистем ділової активності. 
Отриманий загальний індекс змінюється в діапазоні від 0 до ∞. Його значення 

оцінюється  порівняно з попередніми періодами. Зменшення розміру індексу у відношенні до 
попереднього періоду – це спад ділової активності. Тривале, постійне зменшення індексу – 
криза ділової активності. Збільшення індексу – зростання ділової активності. Тривале, 
постійне збільшення індексу – бум ділової активності. Чим вище значення показника, тим 
ефективнішою є загальна ділова активність підприємства.. 

Послідовність розрахунку загального індексу ділової активності зображено на рис. 5. 
Необхідно зазначити, що індекси кожної підсистеми носять локальний характер та 

формуються, виходячи з груп показників та відносних коефіцієнтів, що розраховуються на їх 
підставі.  

Для побудови оцінки за кожним коефіцієнтом, що входить до складу підсистеми нами 
використовується метод порівняння значень коефіцієнтів поточного періоду з базою 
порівняння попереднього періоду шляхом ділення, тобто з використанням методу відношень. 
Крім того, цей метод використовувався також з метою зіставлення показників, що 
сформовані з різних джерел. 

 318



Дані фінансової, податкової, управлінської та статистичної звітності 

 
Рис. 5. Послідовність розрахунку загального індексу  

 

Таким чином індекс змін кожного коефіцієнта розраховується за формулою (2): 
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де  – відхилення значення m-го показника по k-й підсистемі поточного періоду від 
базового (попереднього) (відносне відхилення); 
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 – відповідно поточне та базове значення m-го показника по k-й підсистемі. 
Локальний індекс підсистеми ділової активності має відображати центральну 

тенденцію динаміки індексів змін сформованої вибірки коефіцієнтів підсистеми. Центральна 
тенденція може бути визначена за математичною формулою середньої арифметичної, моди чи 
медіани. Щодо доцільності застосування конкретної формули існують певні наукові 
рекомендації з математичної статистики [6]. Виходячи з них, робимо наступні припущення. 
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По-перше, оскільки обсяг сукупності кожної підсистеми не великий (не перевищує 
восьми показників), то мода буде дуже нестабільна. Невелика кількість показників полегшує 
їх моніторинг та аналіз, в тому числі з урахуванням принципу протиріччя.  

По-друге, оскільки на величину середнього впливає кожне значення, то за умови, 
якщо індекси змін коефіцієнтів будуть відповідати нормальному (гауссову) розподілу, 
центральна тенденція може бути визначена за формулою середньої арифметичної.  

По-третє, якщо варіаційний ряд буде складатися з окремих індексів, які змінюються 
набагато більше або менше від решти, або, якщо варіаційний ряд буде зміщений в один або 
інший бік, то доцільним буде визначати центральну тенденції у сформованій виборці 
коефіцієнтів за формулою медіани.  

Враховуючи також те, що медіана має властивість лінійного мінімуму (сума 
абсолютних значень відхилень ознаки у всіх членів сукупності від медіани мінімальні), та те, 
що за умови рівномірності змін коефіцієнтів, значення медіани буде максимально наближене 
до середнього арифметичного показника, що підтверджується формулою медіани, приймаємо 
за доцільне розраховувати локальний індекс ділової активності для підсистеми за формулою 
медіани (формула (3).  
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,               (3)  

де ХМЕ  – середній показник за медіаною 1 – n-го індексів змін коефіцієнтів, 
що входять до складу k-ї підсистеми; 

1 2( , ,..., )k k kmT T T

ХО – нижня межа медіанного інтервалу; 
d – величина інтервалу; 
fi – частота накопичення до медіанного інтервалу; 
fМЕ – частота медіанного інтервалу. 
Необхідно відмітити, що набір показників, які використовуються для розрахунку, 

може відрізнятись для різних підприємств у зв’язку із специфікою діяльності. Локальні 
індекси дають інформацію щодо розвитку окремих складових, а загальний індекс – про 
рівень ділової активності всього підприємства. 

Після отримання результатів розрахунків проводиться їх докладний моніторинг. Це 
робиться з метою зниження похибки в розрахунках, виявлення парадоксальних результатів. 
Останнє є досить суттєвою проблемою в їх інтерпретації. 

Жодне підприємство не може протягом тривалого проміжку часу показувати стабільні 
результати своєї діяльності. З різних причин зростання змінюється падінням. І це є 
об’єктивним процесом, що залежить від стадії життєвого циклу підприємства або впливу 
коливання макроекономічних циклів. 

Моніторинг має проводитись за трьома ключовими напрямами: 
1. Аналіз отриманих локальних індексів. При цьому звертається увага на ті 

підсистеми, за якими спостерігаються суттєві коливання як в бік зростання, так і в бік 
зниження. У випадку, якщо різке коливання локальних індексів пов’язане з неякісною 
інформацією, помилками та великою похибкою в розрахунках, то проводиться перерахунок 
індексів. 

2. Аналіз отриманих коефіцієнтів вагомості. При цьому може виявитись, що в ролі 
експертів помилково залучались працівники недостатньо компетентні і бажано результати їх 
відповідей вилучити з підсумку або провести нове анкетування. 

3. Аналіз первинної інформації на відповідність принципу достовірності. Причиною 
різких атипових коливань можуть стати помилки, пов’язані із співставленням несумісної 
інформації. Така ситуація може стати наслідком зміни методології формування первинного 
показника та виникнути під впливом об’єктивних чинників, таких як введення нових 
стандартів обліку, нормативів, податкового законодавства тощо. 
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В цілому від якісно проведеного моніторингу результатів розрахунків залежить 
оптимальність прийняття управлінських рішень. 

Якщо моніторинг отриманих результатів відноситься до заключного етапу, то 
контроль якості розрахунків повинен діяти постійно. Обумовлено це тим, що в процесі 
визначення локальних та загального індексів ділової активності приймає участь певна 
кількість персоналу з різним ступенем відповідальності, і від їх ставлення до роботи 
залежить похибка у розрахунках. Контроль у процесі визначення ділової активності краще 
проводити за окремими етапами.  

Спочатку можуть аналізуватись результати анкетування, потім підвищена увага 
повинна бути надана розрахункам локальних індексів (при цьому обробляється найбільший 
масив інформації) і, нарешті, отриманому загальному індексу ділової активності. 

Під час виконання контролюючої функції може виникнути необхідність в 
управлінському впливі, в т.ч. щодо регулювання процесу розрахунків. Статися це може на 
етапі отримання інформації, розрахунку впливу зовнішнього середовища або при 
необхідності узгодження дій виконавців. Регулювання виконується керівниками за 
проміжними результатами відповідно до методики визначення ділової активності 
підприємства. 

 Для проведення дослідження нами було відібрано вісім промислових підприємств 
Хмельницької області, Україна. 

Для визначення коефіцієнтів вагомості підсистем ділової активності було розроблено 
анкету для опитування експертів. Від кожного підприємства в опитування прийняло участь по 
десять респондентів, яким було запропоновано за п’ятибальною шкалою оцінити вагомість 
семи підсистем ділової активності підприємства (логістичну, операційну, інноваційну, 
інвестиційну, кадрову, фінансову, маркетингову). Оцінка повинна відображати як 
змінюється, на думку експертів, значущість підсистеми для загальної ділової активності 
підприємства під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища в динаміці (що 
опосередковано дозволяє врахувати зміни у діловій активності галуззі і національної 
економіки в цілому в окремі роки досліджуваного періоду). Експертами виступали 
працівники підприємства, які займають керівні посади, а також провідні спеціалісти та 
інженерно-технічний персонал, різні за віком та статтю.  

Результати обробки анкет показали, що найбільш важливими для підприємства на 
сьогодні експерти вважають фінансову та маркетингову підсистеми ділової активності, 
оскільки вони виконують функції, які дають можливість оптимально використовувати 
фінансові ресурси і просувати на ринок вироблену продукцію (послуги).  

Середнє значення мають коефіцієнти вагомості логістичної, операційної та кадрової 
підсистем, що відповідає їх місцю в діяльності підприємства. Дуже низькі коефіцієнти 
вагомості для інноваційної та інвестиційної підсистем. Це може свідчити про недовіру 
експертів стосовно залучення позикових коштів, значне ігнорування ролі інновацій у 
виробництві та вказувати на відсутність довгострокової стратегії розвитку на досліджуваних 
підприємствах. 

За умов відносної стабільності зовнішнього середовища (в економіці країни і 
вибраному секторі) коефіцієнти вагомості окремих підсистем при проведенні розрахунків 
можна використовувати за попередній період або приймати усереднене значення цього 
показника. Також, як показали наші дослідження, певного корегування можуть потребувати 
значення коефіцієнтів для конкретних підприємств при значних змінах в середині 
підприємства (зміна власника, основного виду діяльності тощо). 

Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств включає не 
лише оцінювання поточного стану ділової активності за функціональними підсистемами, але 
й обов’язковий етап визначення першочергових напрямів управлінського впливу на окремі 
складові економічної системи підприємства.  Це передбачає таку послідовність дій.  

На першому етапі, по-перше, визначаємо загальний індекс ділової активності для 
підприємств. По-друге, розраховуємо еталонний (усереднений за період) індекс ділової 
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активності. Для розрахунку цього індексу ділової активності можуть бути використані 
середньогалузеві дані, дані по конкурентах, фактичні результати роботи підприємств однієї 
галузі, очікувані заплановані показники, індекси змін макроекономічних показників, з якими 
корелює динаміка індексу ділової активності підприємства. 

На другому етапі, по-перше, здійснюємо аналіз ділової активності за методом 
динамічного порівняння шляхом зіставлення величини індексу звітного періоду з 
попередніми періодами. Крім того, на цьому етапі досліджується наявність взаємозв’язку за-
гального індексу ділової активності з фінансовими результатами діяльності підприємств. По-
друге,  виконуємо просторове порівняння загального індексу ділової активності з еталонним 
індексом. 

Далі здійснюємо візуалізацію стану ділової активності підприємств. Для мінімізації 
впливу комунікаційних перешкод, пов’язаних з вибірковим сприйняттям нової інформації, 
слабким зворотним зв’язком між різними ієрархічними рівнями управління, інформаційним 
перевантаженням керівника, пропонуємо використовувати матрицю оцінки ефективності 
управління діловою активністю підприємства.  

Алгоритм побудови матриці зображено на рис. 6. Матриця формується шляхом 
визначення координат індексу (абсциси; ординати). Абсциса визначається як результат від 
порівняння з еталонним (середнім по галузі) значенням методом відношення. Ордината 
відповідає значенню індексу звітного періоду.  

 
 

Індекс ділової активності (локальний, загальний) 

Значення індексу 
поточного періоду 

Рис. 6. Алгоритм побудови матриці оцінки ефективності управління діловою 
активністю підприємств  

 

Відповідно будуємо матрицю (рис. 7). 
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Рис. 7. Матриця ефективності управління діловою активністю підприємств 
 

Для визначення рівнів значень ділової активності пропонуємо застосовувати шкалу і 
характеристики, зазначені в табл.  1 та 2. 

Таблиця 1  
Значення змін показників матриці 

Індекс ділової 
активності 

Рівень 
досягнення 
еталонного 
значення 

Зміна показників Ознака 

Зона “0” 

1 
Рівень ділової активності не змінився 
та відповідає еталонному 

Відповідає загальній тенденції в 
галузі 

1 

0–0,99 
Рівень ділової активності не змінився, 
але нижче від еталонного 

Є ознакою стагнаційних явищ на рівні 
підприємства 

1 

Більше 1 
Рівень ділової активності не змінився, 
але вище від еталонного 

Є ознакою негативних змін у 
зовнішньому середовищі 

1 

1 
Рівень ділової активності зріс, але на 
рівні еталонного 

Є ознакою підйому в галузі і на 
підприємстві 

Більше 1 

1 
Рівень ділової активності впав, але на 
рівні еталонного 

Є ознакою кризи на рівні 
підприємства та галузі 

0–0,99 

Зона “1”. Криза 

0–0,99 
Рівень ділової активності впав нижче 
від еталонного 

Є ознакою кризи на рівні 
підприємства 

0–0,99 

Зона “2”. Спад 

Більше 1 
Рівень ділової активності впав, але 
вище еталонного 

Є ознакою кризи на рівні галузі 
0–0,99 

Зона “3”. Пожвавлення 

0–0,99 
Рівень ділової активності зріс, але 
нижче еталонного 

Є ознакою підйому на рівні галузі  
Більше 1 

Зона “4”. Бум 

Більше 1 
Рівень ділової активності зріс, вище 
еталонного 

Є ознакою підйому на рівні 
підприємства  

Більше 1 

 

Зазначимо, що цю матриця можна побудувати як за один період, так і в динаміці. 
Заключний висновок щодо ефективності управління формується на підставі узагальнення 
даних щодо позиціонування в матриці у динаміці як для окремого підприємства так і групи 
однорідних підприємств. 

На третьому етапі визначаємо рівень управління за підсистемами. Для цього 
здійснюємо аналіз впливу окремих підсистем на формування загального індексу ділової 
активності. Підсистеми підприємства розглядаються в динаміці, у порівнянні як з іншими 
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підсистемами того ж підприємства, так і з подібними підсистемами інших підприємств; 
формулюємо висновки щодо рівня ділової активності локальних підсистем; здійснюємо 
візуалізацію стану ділової активності локальних підсистем підприємства за допомогою мат-
риці, діаграм. 

Таблиця  2  
Характеристика зон матриці «Індекс ділової активності – рівень досягнення 

еталонного значення» 
Зона Характеристика рівня ділової активності 

Середній. Управління нею є стабільним, проте ефективність управління може виявитись 
нижчою за середньогалузевий рівень та недостатньою для подолання негативного впливу 
факторів зовнішнього середовища 

0 

1 – Криза Низький. Управління нею є неефективним 
Помірно низький. Управління нею є нестабільним, малоефективним. Проте такий стан 
найперше сигналізує про негативний вплив зовнішнього середовища та відповідає середнім 
тенденціям 

2 – Спад 

3 –Пожвав-
лення 

Помірно високий. Управління нею є достатньо ефективним, проте не всі підсистеми 
спроможні функціонувати із середньогалузевим рівнем 

4 – Бум Високий. Управління нею є високоефективним 
 

На четвертому етапі визначаємо фактори впливу на стан підсистем, на п’ятому – 
розробляємо напрями управлінського впливу, формулюємо загальні висновки за 
попередніми етапами, виявляємо можливі альтернативні варіанти та вибираємо 
оптимальний. На заключному етапі приймається управлінське рішення щодо подальших 
напрямів управлінського впливу на ділову активність підприємства.  

Матрицю було використано для визначення якості управління діловою активністю  в 
цілому та за окремими підсистемами в розрізі восьми промислових підприємств 
Хмельницької області, Україна [1]. 

Планування ділової активності повинно бути інтегроване в загальний процес 
планування організацією. Заключним етапом цього процесу стала розробка плану заходів для 
визначення конкретної мети управління діловою активністю шляхом моделювання та 
прогнозування рівня ділової активності досліджених підприємств. Перевірка отриманих 
моделей на достовірність по різних критеріях дає змогу стверджувати про їх адекватність, а 
отриманий прогноз про достатній рівень якості. Детальний аналіз одержаних результатів 
моделювання дозволив  виявити проблемні місця в системі управління діловою активністю 
підприємств. За результатами моделювання  були сформовані відповідні висновки стосовно 
динаміки розвитку та  першочергових напрямів управлінського впливу.  
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ГЛАВА 3.15. РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК 
ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ  У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Неживенко А.П. 
кандидат економічних наук 

Вінницький соціально-економічний інститут ВМУРОЛ «Україна» 
 

Динаміка розвитку підприємницької діяльності в Україні, поява жорсткої конкуренції 
на внутрішньому ринку як з вітчизняними, так і з зарубіжними учасниками, сьогодні дуже 
гостро ставить питання про стратегічне управління підприємством.  Успішність 
функціонування і розвитку підприємств у сучасних умовах ведення бізнесу спонукає до 
створення ефективного механізму стратегічного управління, з охопленням усіх рівнів та 
напрямів діяльності суб’єктів господарювання. Активність функціонування цього механізму 
сприятиме формуванню інформаційної бази для прийняття стратегічних управлінських 
рішень з урахуванням постійних змін зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей 
підприємства. 

Одним з найважливіших інструментів вирішення багатьох проблем підприємств може 
бути своєчасно створена та сучасна служба внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит здатен 
вирішувати проблеми, пов’язані з розробкою науково обґрунтованої, відповідної мінливим 
сучасним вимогам, системи формування інформаційних баз та своєчасних релевантних 
управлінських рекомендацій для прийняття оптимальних управлінських рішень з розвитку 
господарюючих суб'єктів не тільки на даний момент часу, але й на довгострокову 
перспективу. 

Безліч підприємств по всьому світу страждають від неефективного використання 
ресурсів – людських, фінансових, матеріальних, від недостатності інформації, необхідної для 
прийняття правильних рішень, ненавмисного та навмисного перекручування звітності, 
прямого шахрайства з боку персоналу та керуючих. Більшості подібних проблем можна 
уникнути шляхом створення всередині підприємства адекватної умовам функціонування 
підприємства системи внутрішнього (управлінського)  аудиту.  

В Україні становлення внутрішнього аудиту  пов'язане з розвитком  контролю й 
аудиту в період  формування ринкової економіки. За цей час відбулося зміщення акцентів від 
контрольно-ревізійних  перевірок, ціль яких зводилася до виявлення допущених помилок, до  
аудиту господарського стану економічних суб'єктів з метою підвищення ефективності 
управління.  

Дослідження історії виникнення та розвитку аудиту  у бізнес-середовищі України 
зумовлює виокремити наступні етапи його становлення, рис.1. 

Результати дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду  дозволили зробити 
висновок, що в питаннях регулювання діяльності внутрішнього аудиту нормативна база 
України узгоджено з міжнародними професійними стандартами внутрішнього аудиту. Ці 
стандарти, розроблені та впроваджені у практику Міжнародним інститутом внутрішніх 
аудиторів, у свою чергу, є гармонізованими з Міжнародними стандартами аудиту.  

Однак законодавчо передбачених передумов для втілення діючих форм контролю в 
систему внутрішнього аудиту на основі закордонного досвіду недостатньо. Відсутність 
необхідних наукових, методологічних та методичних розробок,  що  враховують вітчизняні 
особливості,  гальмує впровадження внутрішнього аудиту у бізнес-практику підприємств. 
Система навчання, підвищення кваліфікації  та сертифікації професійних внутрішніх 
аудиторів, наразі також відсутня. Для створення системи внутрішнього аудиту в Україні 
необхідні передумови, а саме: створення єдиного правового поля для внутрішнього аудиту, 
формування концептуальних засад організації внутрішнього аудиту, визначення норм, 
правил для різних груп підприємств, розвиток методології внутрішнього аудиту шляхом 

 325



впровадження  його стандартів, розробки методичних рекомендацій та уніфікації 
процедурного забезпечення; кадрове забезпечення внутрішнього аудиту.  

 

Етапи становлення внутрішнього аудиту в Україні 
 

Становлення внутрішнього аудиту в 
банківській сфері України 

Етап 1 1998 – 2000 роки 

Упровадження внутрішнього 
контролю та аудиту в сфері 
державного фінансового контролю 

 
2001 – 2002 роки Етап 2 

Розвиток внутрішнього аудиту, 
корпоративне управління і управління 
ризиками

Етап 3 2003 – 2008 роки 

 
Рис. 1. Становлення внутрішнього аудиту в Україні [1,с.35] 

Самоорганізація та подальший 
розвиток внутрішнього аудиту 

Етап 4 2009 рік – теперішній час 

   

Сучасний внутрішній аудит – це регламентована внутрішніми документами 
підприємства діяльність з контролю, оцінюванню та консультуванню всіх ланок управління 
та різних сторін функціонування підприємства, спрямована на  досягнення стратегічних та 
оперативних цілей підприємства доцільними та ефективними способами.  

При ухваленні рішення про організацію внутрішнього аудиту та визначенні його 
функцій кожен економічний суб'єкт повинен врахувати вплив наступних факторів: 

 напрямок і специфіка діяльності; 
 обсяги показників фінансово-економічної діяльності суб'єкта; 
 сформованість системи управління; 
 стан системи внутрішнього контролю. 

Функції внутрішнього аудитора можуть виконувати: 
 спеціальні служби внутрішнього контролю; 
 окремі фахівці внутрішнього аудиту, що працюють в штаті підприємства; 
 ревізійні комісії (ревізори); 
 залучені сторонні організації; 
 зовнішні аудитори. 

Першочергово обов’язкового створення служб внутрішнього аудиту потребують 
підприємства: 

 зі складною організаційною структурою; 
 що здійснюють фінансово-господарські операції у взаємодії з іншими економічними 

суб’єктами [1]. 
До другого напрямку можна віднести такі види суб’єктів економічної діяльності, що 

мають численні групи пов’язаних контрагентів, наприклад: фінансово-промислові та 
банківські структури, холдинги в цілому та їх окремі члени, а також інші об’єднання, де має 
місце контроль однієї юридичної одиниці над іншими [2, с.21].  

Необхідність спрямування суб’єктів господарювання на організацію внутрішнього 
аудиту є очевидною. Чим частіше проводиться аудит, тим меншою є його орієнтованість на 
минулі періоди, тим точнішу поточну картину він може показати членам аудиторському 
комітету, наглядової ради та акціонерам підприємства. Сьогодні у бізнес-середовищі все 
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частіше обговорюється необхідність організації системи постійного управління ризиками, 
аналізу та моніторингу – безперервного аудиту (continiuos audit) [5]. 

Роль внутрішнього аудиту визначається як превентивність, що дозволяє  проводить 
безперервне оцінювання ризиків і стану системи внутрішнього контролю на 
систематизованій та послідовній основі. Внутрішній аудит за допомогою постійного потоку 
контрольно-аналітичної аудиторської інформації,  забезпечує запобігання проявам 
невідповідностей та порушень у функціонуванні об’єкту внутрішнього аудиту, як у поточний 
час, так і у майбутньому, завдяки розробці відповідних рекомендацій з усунення недоліків, 
вдосконалення існуючих систем та моніторингу їх своєчасного впровадження.  

У Міжнародних Стандартах внутрішнього аудиту описано сутність роботи 
внутрішнього аудиту, відповідно до якого «…функція «внутрішній аудит» являє собою 
проведення оцінки та сприяння вдосконаленню процесів управління ризиками, контролю та 
корпоративного управління» [3]. Іншими словами, названі Стандарти поділяють діяльність 
внутрішнього аудиту на наступні три складові: оцінка ефективності системи управління 
ризиками, оцінка системи внутрішнього контролю та оцінка корпоративного управління  

Таблиця 1 
Напрями роботи внутрішнього аудиту 

Система внутрішнього контролю 
Корпоративне  
управління 

Система управління  
ризиками 

Відслідковувати та  
оцінювати ефективність 
системи управління ризиками  

Встановлювати наявність чітко 
сформульованих оперативних і 
довгострокових цілей та завдань, 
оцінювати ступінь їхньої відповідності 
цілям і завданням підприємства. 

Оцінювати структуру, якість 
впровадження і ефективність 
програм та заходів, що 
відносяться до питань етики, у 
частині підтвердження етичних 
стандартів і цінностей у рамках 
підприємства  

Оцінювати ризики, фінансово-
господарської діяльності, 
корпоративного управління, та 
інформаційних систем  

Оцінювати достатність та ефективність 
системи внутрішнього контролю у сфері 
корпоративного управління, фінансово-
господарської діяльності та її 
інформаційних систем 

Забезпечувати ефективний 
процес управління діяльністю 
підприємства щодо 
впровадження корпоративного 
управління та його оцінки  

Звертати увагу у ході 
консультування на ризики, 
відповідні до мети завдання, 
бути готовими до наявності 
інших ризиків 

Проводити аналіз фінансово-господарської 
діяльності та планів на предмет 
відповідності фактичних результатів 
поставленим цілям і завданням 

Забезпечувати відповідні служби 
підприємства інформацією з 
питань ризиків і контролю  

Встановлювати ступінь адекватності 
сформульованих менеджментом критеріїв, 
які мають надати можливість визначити, 
виконані поставлені цілі та завдання чи ні 

Використовувати знання про 
ризики, отримані у ході 
консультування, в процесі 
виявлення та  оцінки суттєвих 
ризиків, що виникають у 
підприємства 

Використовувати знання про контроль, 
отримані у ході надання послуг з 
консультування, в процесі виявлення та 
оцінки ризиків, які виникають перед 
підприємством  

Ефективно координувати 
діяльність та обмін інформацією 
між наглядовою радою, 
зовнішніми аудиторами та 
менеджментом  

 

Головним  завданням внутрішнього аудиту є організація виконання  аудиторського 
завдання відповідно до існуючих Стандартів, розробка необхідних  рекомендацій, щодо 
удосконалення діяльності підприємства і подальший моніторинг їхнього виконання.  
Внутрішній аудит вважається завершеним тоді, коли остаточно впроваджені аудиторські 
рекомендації та усунуті виявлені відхилення. При цьому всім учасникам процесу 
внутрішнього аудиту, як самим аудиторам так і тім кого вони перевіряють потрібно 
пам’ятати, що перевірці підлягає не працівник, або виконавець, а  окремий бізнес-процес, 
підрозділ тощо. Мета аудиторів не покарання за недоліки, а допомога підприємству та 
працівникам досягти  кращих результатів. 

Внутрішній аудит, з позицій сучасної практики, повинен забезпечувати: 
 більш ефективне управління підприємством та групою взаємозалежних підприємств; 
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 оперативне виявлення поточних проблем у рамках окремого підприємства – учасника 
групи та групи в цілому; 

 взаємозв’язок підрозділів; 
 захист законних інтересів підприємства та його власників, у тому числі спільних 

інтересів всіх учасників групи взаємозалежних підприємств; 
 допомогу працівникам підприємства у ефективному виконанні ними своїх функцій; 
 оцінку ефективності та надійності системи внутрішнього контролю. 

На сучасному підприємстві, яке бажає досягти успіхів у бізнесі загальна система 
внутрішнього аудиту повинна мати стратегічну орієнтацію, спрямовану на процес розробки 
та реалізації ділової стратегії підприємства, а інструменти аудиту, як класичні, так і 
запозичені з менеджменту, будуть органічно вписані в процес стратегічного управління. 

Як видно з рис. 2 система внутрішнього аудиту, спрямована на стратегічне управління 
підприємством є процесом безперервним і циклічним. Кожен цикл цього процесу можна 
розділити на три стадії (етапи). Кожен із даних етапів може бути реалізований тільки за 
умови інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування, контролю, 
аудиту з інструментами менеджменту в єдину систему отримання й обробки інформації та 
прийняття на її основі управлінських рішень, спрямованих не тільки на досягнення 
тактичних  цілей, але й на реалізацію загальної стратегії підприємства. 

 
Рис. 2. Стратегічна орієнтація внутрішнього аудиту в процесі управління 

підприємством 

Стратегічне управління 
Система внутрішнього аудиту 

І етап 
«Стратегічне планування» 

Стратегічний та фінансовий 
аналіз  і прогнозування 
діяльності на базі даних 
бухгалтерської фінансової та 
управлінської (прогнозної) 
звітності 

ІІ етап 
«Стратегічна орієнтація»: 
розповсюдження в 
структурі управління 
підприємством інформації 
про обрану стратегію; 

 

Шлях реалізації тієї чи іншої стратегії вимагає відповідного інформаційного 
супроводу. Інформаційну підтримку (супровід) в даному разі надає управлінський облік (у 
всіх його проявах). Практика показує, що вибір тієї чи іншої стратегії поведінки на ринку 
відповідно відбивається і на змісті обліку. Так, якщо підприємство буде використовувати 
стратегію лідерства з витрат і відповідно працює в умовах зрілого бізнесу, йому знадобиться  
досконало розроблена інформація з нормативів витрат. У випадку коли підприємство обрало 
стратегію диференціації і до того ж працює в умовах швидко зростаючого бізнесу з 

розробка та здійснення 
кроків тактичного рівня 
для досягнення 
стратегічних цілей 
(реалізації стратегії) 

ІІІ етап 
«Стратегічний контроль» 

 Перевірки ефективності 
використання ресурсного 
потенціалу підприємства;  
тематичні аудиторські 
перевірки; консультування 

Формування системи 
параметрів, які контролюються. 
Система управління ризиками 
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динамічними змінами, інформація про нормативи витрат буде вже значно менш важливою. У 
даному випадку більш цікавою і корисною буде інформація про інновації нового продукту, 
часу циклів розробки, витрат на дослідження тощо. 

Система управління ризиками, що функціонує на підприємстві, містить три основні 
елементи: ідентифікацію ризиків, оцінку ризиків та управління ризиками. Одним з 
найважливіших елементів управління ризиками є створення відповідних заходів реагування 
на них, тобто відповідних процедур, які будуть, якщо не ліквідувати ризики, то хоча б 
зводити їх вплив до мінімальних розмірів. Таким цілям відповідають процедури контролю, 
що входять до загальної системи внутрішнього аудиту на підприємстві.  

У концепції ризик-орієнтованого внутрішнього контролю у ролі стандарту виступає 
рівень ризику, прийнятний для підприємства. Перевірка рівня залишкових ризиків проходить 
постійно та невідривно від основної діяльності підприємства, а, у випадку виявлення 
відхилень від стандартного рівня, коригуванню підлягає саме той бізнес-процес, процедури 
контролю якого не забезпечують пом’якшення впливу ризику [4].  

Процедури та засоби внутрішнього контролю, які застосовуються на підприємстві 
визначаються в залежності від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів  ризику, галузі 
функціонування та цілій підприємства.  Необов’язково доручати здійснення всіх видів 
контролю окремому підрозділу. Можна розподілити відповідальність між різними 
підрозділами, вбудовуючи процедури контролю у їхню поточну діяльність, і знати, де і які 
процедури встановлено. Однак треба пам’ятати, що  відповідальність за створення та 
відповідне функціонування системи внутрішнього контролю несе керівництво підприємства. 
Власники та акціонери підприємства в цьому процесі зацікавлені у ефективності системи 
внутрішнього контролю, яка сприяє зниженню ризикованості їхніх вкладень. 

Допомогти підприємству у впровадженні системи внутрішнього контролю покликана 
модель «Управління ризиками підприємства. Інтегрована модель» (COSO ERM), яка сприяє 
досягненню цілей підприємства. Модель COSO [6], яка на сьогодні найкраще 
зарекомендувала себе на практиці, є найпопулярнішою. Вона надає можливість: 

 підвищити керованість бізнесу; 
 скоротити потенційні можливості для шахрайства; 
 поліпшити якість управлінських рішень; 
 збільшити ефективність прогнозування, у тому числі, шляхом накопичення 

інформаційної бази за існуючими ризиками; 
 надати працівникам підприємства набір зрозумілих критеріїв для ідентифікації 

факторів та оцінки можливих ризиків; 
 виступити у якості інструменту мотивації персоналу тощо. 

Модель рекомендовано для застосування, як втілення передової практики побудови 
системи внутрішнього контролю на підприємствах, незалежно від їхньої галузевої 
приналежності. Також її покладено у основу створення моделі для управління ризиками 
підприємства – COSO ERM (Enterprise Risk Management). 

 Для оцінки адекватності та ефективності діючих систем управління ризиками та 
систем внутрішнього контролю, сучасним підприємствам пропонуємо основні етапи 
впровадження та проведення ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту[5]:  

1 етап. Оцінка зрілості (розвитку) системи внутрішнього контролю (системи 
управління ризиками). 

2 етап. Визначення стратегії внутрішнього аудиту залежно від рівня зрілості. Пряме 
впровадження та використання моделі ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту є 
неможливим якщо  система внутрішнього контролю знаходиться на низькому рівні. 
Впровадження елементів ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту відбувається з 
одночасним створенням відповідного рівня системи внутрішнього контролю. У ході 
підвищення зрілості системи підвищується консультаційна роль внутрішнього аудиту. 

3 етап. Ризик-орієнтоване планування діяльності служби внутрішнього аудиту. 
4 етап. Розробка індивідуальних аудиторських планів перевірок. 

 329



Визначення, на підставі ризик-регістрів та додаткової інформації, обсягів вибірки, 
областей перевірок, контрольних процедур для тестування, необхідних ресурсів. 

5етап. Підготовка і проведення аудиторських процедур. Формування результатів 
проведеного аудиту відповідно до нових вимог ризик-орієнтованої концепції внутрішнього 
аудиту. 

Для налагодження ефективної взаємодії наглядової ради і внутрішніх аудиторів у 
питанні управління ризиками, у тому числі і стратегічними, є необхідним виконання ряду 
передумов: 

 включення до наглядової ради незалежних членів, незалежних «де факто»; 
 бажання наглядової ради використати потенціал служби внутрішнього аудиту;  
 розуміння з боку членів наглядової ради, що ризики є первинними, у той час як 

аудиторський контроль є відповіддю на ризики, інструментом реагування на ризики.  
Тому стає зрозуміло, що внутрішній аудит, поряд зі своєю традиційною роллю у 

оцінці надійності та ефективності системи внутрішнього контролю, відіграє  більш активну 
роль у питаннях управління ризиками, у тому числі –  стратегічними ризиками. При цьому, 
безумовно, не підмінюючи менеджмент підприємства.  

Таким чином, за період свого існування внутрішній аудит пройшов шлях від свого 
становлення до стандартизації та глобалізації. Якщо спочатку його основними функціями 
були забезпечення збереження активів, виявлення шахрайства та консультування по 
питанням складання фінансової звітності, то в процесі еволюції  на внутрішніх аудиторів 
покладаються функції по  оцінці ефективності й  результативності бізнес-процесів, систем 
управління ризиками  та внутрішнього контролю. Тобто на сьогодні  функція внутрішнього 
аудиту формується як адміністративна й систематична діяльність, основною метою якої є 
допомога підприємству досягнути поставлених стратегічних цілей.  
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ГЛАВА 3.16. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛОГО ТА 
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

Нестеренко О.С. 
аспірант 

Одеський національний економічний університет 
 

Розвиток підприємництва виступає у якості одного з головних чинників формування 
середнього класу, розвитку демократії та побудови громадянського суспільства. Процеси 
формування і реалізації державної економічної політики, зростання національної 
конкурентоспроможності України значною мірою мають орієнтуватися на створення 
оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Важливим 
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фактором розбудови системи підтримки розвитку підприємницької діяльності є формування 
в країні сприятливого інституційного середовища. 

Проблеми малого підприємництва займають особливе місце в сучасних соціально-
економічних відносинах в країнах з ринковою економікою, тому що кількісні і якісні 
характеристики малих підприємств, ступінь розвитку інфраструктури малого бізнесу значною 
мірою визначають рівень економічного зростання в країні (регіоні), є найважливішою 
складовою формування ринкової економіки. 

Розвиток економіки в ринкових умовах та її можливі успіхи цілком залежать від 
досягнень в галузі формування різноманітних форм підприємницької діяльності, від дії 
системи управління на державному та регіональному рівнях підприємствами бізнесу, 
здатності підприємницьких структур швидко адаптуватися до динамічно мінливої 
кон'юнктури ринку, враховувати невизначеність майбутньої ринкової ситуації і можливості її 
використання на благо своєї фірми. Малий і середній бізнес в Україні важко назвати 
рушійною силою економіки. До малому і середньому бізнесу можна зарахувати понад 90% 
підприємств / компаній, зареєстрованих в Україні, але реальний внесок цих підприємств у 
ВВП - близько 11%. Найбільш жорсткий і безкомпромісний конкурентний відбір існує на 
рівні малого та середнього бізнесу. Близько 80% малих підприємств існують рік-два, а потім 
уходять з ринку або йдуть в тінь [1]. 

Дослідження природи малого та середнього бізнесу, його місця та ролі в розвинутих 
ринкових економіках, реагування на заходи державного регулювання та підтримки є 
об’єктом уваги таких зарубіжних вчених як Т. Бартік, В. Баумоль, А. Брунетті, М. Вайт, Б. 
Ведер, П. Вестхед, Д. Гнявеллі, П. Девідсон, Д. Кібл, Р. Латімор, А. Мадж, В. Мартін, А. 
Моєс, А. Мюйцер, М. Портер, П. Рейнольдс, Х. Смітс, Й. Шумпетер. Проблеми державної 
підтримки малого бізнесу ставили і вирішували в контексті фундаментальних досліджень 
державного регулювання підприємницької діяльності українські науковці: З. Варналій, Л. 
Воротіна, Т. Кондратюк, В. Ляшенко, О. Мазур, Л. Мартинюк, А. Мельник, І. Михасюк, Є. 
Панченко, А. Поручник, О. Пересада, П. Пильнова, Н. Прокопович, А. Румянцев, В. 
Сизоненко, Т. Смовженко, С. Соболь, В. Сорокіна, В. Ткаченко, В. Хахулін, Т. Черняк. 

В умовах глобалізації простежуються дві взаємопов’язані тенденції щодо малого та 
середнього бізнесу. З одного боку, зростає його значення як сателіта транснаціональних 
корпорацій через його гнучкість, динамічність та високі адаптаційні властивості. З другого - 
підвищується роль цих структур підприємництва як врівноважуючого механізму, здатного 
пом’якшити негативні прояви діяльності ТНК в національній економіці. 

Велика кількість малих підприємств сприяє розширенню пропозиції товарів та послуг 
на місцевих ринках. Окрім того, вони здатні забезпечувати великі підприємства 
комплектуючими та виробами, які необхідні в їх виробництві, але їх невигідно виготовляти 
на великому підприємстві. На відміну від великих підприємств, малі підприємства мають 
значно простішу організаційну структуру, що вимагає від їх працівників значно ширшого 
кола знань і умінь, оскільки вони доволі часто поєднують та виконують різноманітні роботи 
без значної спеціалізації. Малі підприємства є також значним джерелом надходжень до 
місцевих бюджетів. Розширюючи базу оподаткування, вони сприяють збільшенню величини 
надходжень. Орендуючи вільні площі, а також надаючи в оренду приміщення малі 
підприємства для здійснення своєї діяльності дуже часто використовують непридатні для 
житла приміщення, вкладаючи кошти в їх реставрування, сприяють розширенню 
можливостей ведення бізнесу. Розуміючи визначальну роль підприємництва в регіональному 
економічному та соціальному розвитку, необхідно визначити такі основні завдання цієї 
політики: усування перешкод для розвитку підприємництва як запорука підтримки приватної 
ініціативи і самозайнятості в регіонах; просування інтересів підприємців у державному та 
приватному секторах і в суспільстві загалом; заохочення відкриття нових підприємств та 
підтримка вже існуючих на основі ринкової конкуренції; сприяння регіональному 
економічному розвитку через довгострокові програми підтримки підприємництва. 
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Відповідно до трактування закону України про «Розвиток та державну підтримку 
малого та середнього підприємництва в Україні», суб’єктами малого підприємництва є: 

 фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - 
підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) 
не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України; 

 юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми 
та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 
перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним 
курсом Національного банку України. 
Суб’єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб’єкти господарювання 

будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку України.  

Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва [2]. 
Ефективна взаємодія великого, малого та середнього бізнесу дала змогу країнам із 

ринковою економікою досягти високого конкурентного статусу. Загальновизнано, що 
малому та середньому бізнесу належить важлива роль у забезпеченні сталого економічного 
зростання, підвищенні інноваційного та експортного потенціалу країни. Частка малого 
бізнесу в Україні сягає ледь 21,7%. Водночас на прикладі розвинутих європейських країн 
вже давно доведено, що малий бізнес є потужним двигуном економіки. Частка малого 
бізнесу у валовому продукті (ВВП) розвинених країн становить 50- 70%. Так в Німеччині 
малий бізнес дає 60% ВВП, в Італії – 70%, у Фінляндії – 65%, в Чехії – 53%, у Франції – 52%, 
Польщі – 47% і так далі. Навіть у Росії та Білорусії частка малого бізнесу в економіці вище, 
ніж в Україні і становить, відповідно, 22 і 23%. Успішний розвиток малого та середнього 
бізнесу є запорукою формування середнього класу та передумовою забезпечення соціальної 
стабільності в суспільстві [3]. 

В табл. 1 наведена структура та динаміка промислових підприємств [4]. 
Таблиця 1 

Структура та динаміка промислових підприємств за 2010-2013 роки 
Роки 2013 

2011 2012 2013 

У % до загальної 
кількості 

підприємств 
по відношенню до 

2010 

Промислові 
підприємства 2010 

Всього суб’єктів 
господарювання 

2183928 1701620 1600127 1722070 100,00 0,79 

Великі 586 659 698 659 0,04 1,12 
Середні 20983 20753 20189 18859 1,10 0,90 
Малі 357241 354283 344048 373809 21,71 1,05 
ФОП 1805118 1325925 1235192 1328743 77,16 0,74 

 

Як видно з наведеної таблиці загальна кількість промислових підприємств у 2013 році 
по відношенню до 2010 року зменшилась на 21%. 

Проте необхідно відмітити позитивну динаміку збільшення кількості малих та 
середніх підприємств на 4 та 12 відсотків відповідно. Дана динаміка позитивно впливає на 
економічний розвиток країни, оскільки розвиток дрібного підприємництва в союзі з 
великомасштабними підприємствами отримують значну вигоду, як для себе, так і для 
ринкової економіки в цілому. Будь-яка розвинена ринкова економіка сильна, насамперед, 
структурою, в якій органічно поєднуються і взаємодіють підприємства малого, середнього та 
великого бізнесу. Справа в тому, що, з точки зору ефективності виробництва, малий і 
великий бізнес мають гідності, які взаємно доповнюють один одного. Причому чітко 

 332



простежується принцип "дзеркальності": те, що є гідністю малого бізнесу, з точки зору 
ефективності виробництва є недоліком крупного, і навпаки. 

Підприємства малого та середнього бізнесу багато в чому підвищують життєздатність 
великих, їх конкурентоспроможність. Висока рентабельність великого виробництва 
зумовлюється масовістю випусків продукції та стабільністю асортименту виробів. Разом з 
тим прискорення науково-технічного прогресу різко скорочує ці можливості: необхідно 
постійно вносити корективи в техніко-економічні параметри продукції, реагуючи на зміни 
ринку. Зберегти свої переваги і пристосуватися до нових вимог гігантам складальних 
виробництв допомагають підприємства малого та середнього бізнесу, які оперативно 
приводять асортимент комплектуючих виробів у відповідність з досягненнями науки і 
техніки.  

Необхідним, на нашу думку, є аналіз обсягу реалізації продукції промисловими 
підприємствами  2010-2013 рр. 

Таблиця 2 
Обсяг реалізації промислової продукції підприємствами за 2010-2013 рр. 

Роки 
2010 2011 2012 2013 Промислові 

підприємст
ва Млн. грн. 

% до 
заг. 

кількос
ті 

Млн. грн. 
% до заг. 
кількості 

Млн. грн. 
% до заг. 
кількості 

Млн. грн. 
% до 

загальної 
кількості 

Всього 3596646,4 100 4202455,2 100 4459818,8 100 4334453,1 100 
Великі 1401596,8 39 1775829,0 42,3 1761086,0 39, 1717391,3 39,6 
Середні 1396364,3 39 1607628,0 38,3 1769430,2 39,7 1662565,2 38,4 
Малі 568267,1 16 607782,4 14,5 672653,4 15,1 670258,5 15,5 
ФОП 230418,2 6 211215,8 5 256649,2 5,8 28428,1 6,6 

 

Як видно з наведеної таблиці обсяг реалізації продукції малими підприємствами 
значно поступається іншим видам промислових підприємств і у 2013 році склав 15,5%, 
також у 2013році по відношенню до 2010 року збільшився обсяг реалізованої продукції, 
проте зменшився загальний обсяг реалізованої продукції у відсотках, що вказує недостатній 
рівень розвитку даного сегменту. Оскільки саме малі підприємства відносяться до мобільної 
групи, оскільки впровадження нових та продуктивних технологій більш швидкими темпами 
можливо тільки на таких підприємствах. Далі в табл. 3 наведено в таблиці динаміка кількості 
зайнятих працівників на підприємствах [4]. 

Таблиця 3 
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за 2010-2013 роки 

Роки 

2010 2011 2012 2013 Вид 
підприємства 

Усього 
тис. 

Усього 
тис. 

У % до 
загальної 
кількості 

Усього 
тис. 

У % до 
загальної 
кількості 

Усього 
тис. 

У % до 
загальної 
кількості 

2013 у % 
до 2010 

 

Великі 2403,4 2447,0 31,4 2488,2 32,4 2384,8 32,2 99,2 
Середні 3390,2 3249,7 41,7 3141,0 40,9 3014,3 40,7 88,9 
Малі 2164,6 2096,3 26,9 2050,5 26,7 2029,3 27,4 93,7 
Всього 7958,2 7793,1 100  7679,7  100 7406,2  100 93,1 

 

Як видно з наведеної таблиці, загальна кількість зайнятих працівників у 2013 році по 
відношенню до 2010 зменшилась на 6,9%, що негативно впливає на загальну зайнятість 
населення, оскільки втратили свої робочі місця майже 511,03 тис. працівників. Така 
негативна ситуація простежується на всіх видах підприємств. Так на середніх підприємствах 
кількість працівників зменшилось на 11,1%, а на малих та великих підприємствах зменшення 
становить 6,3% та 0,8% відповідно.  

Також можна зробити висновок, що на малих та середніх підприємствах зосереджено 
68,1% працівників від загальної кількості зайнятого населення. Таким чином необхідно 
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підкреслити, що держава повинна стимулювати відкриття  та створення саме даного 
сегменту бізнесу. 

Далі, вважаю за необхідним, привести кількість підприємств за їх розмірами та видами 
економічної діяльності за 2013 рік. Дані наведені на рис. 1. 

 
Рис. 1 Кількість підприємств за їх розмірами та видами економічної діяльності у 2013 

році 
 

Як видно з наведеного рисунка, найбільша кількість разом середнього та малого 
бізнесу припадає на оптову та роздрібну торгівлю, потім на сільське та рибне господарство – 
13%. Негативним, на мою думку, є те, що в промисловості зосереджено тільки 12% малого та 
середнього бізнесу, що негативно впливає на розвиток економіки в цілому, оскільки ці 
підприємства в основному реалізують товари, які вироблені не на території нашої держави. 

На наш погляд існує цілий ряд проблем, з якими зіштовхуються малий та середні 
бізнес: 

Розвиток промислового сектора, а з ним і інновацій, гальмує насамперед, існуюча в 
країні система стандартизації. Будь-який вироблений в Україні товар, а також обладнання, 
задіяне у виробництві, мають відповідати українським стандартам, багато з яких містять 
вимоги, що існували ще за СРСР. Щоб випускати нестандартний або навіть просто новий 
товар, потрібно оплатити працю інженерів, здатних скласти технічні характеристики 
продукту, які стануть базою для створення нового стандарту. Такі витрати не під силу 
бізнесмену: українські винахідники і раціоналізатори спеціалізуються не на виробництві, а 
на продажу власних проектів або ідей. 

На наш погляд існує цілий ряд проблем, з якими зіштовхуються малий та середні 
бізнес: 

Розвиток промислового сектора, а з ним і інновацій, гальмує насамперед, існуюча в 
країні система стандартизації. Будь-який вироблений в Україні товар, а також обладнання, 
задіяне у виробництві, мають відповідати українським стандартам, багато з яких містять 
вимоги, що існували ще за СРСР. Щоб випускати нестандартний або навіть просто новий 
товар, потрібно оплатити працю інженерів, здатних скласти технічні характеристики 
продукту, які стануть базою для створення нового стандарту. Такі витрати не під силу 
бізнесмену: українські винахідники і раціоналізатори спеціалізуються не на виробництві, а 
на продажу власних проектів або ідей. 

Інша проблема українського малого бізнесу - дуже велика орендна плата нерухомості 
в Україні. Уряд України приймає хороші закони, які як би повинні принести в економіку 
держави додаткові надходження, підвищити населенню заробітну плату і т.д. Але 
найголовніше, на нашу думку, справа в орендній платі за нерухомість в Україні. Для ведення 
бізнесу необхідний офіс, магазин, склад та інше. На сьогодні орендна плата, наприклад в 
Одесі , становить від 140 до 700 грн. за метр квадратний. Крім орендної плати малий бізнес 
виплачує багато інших платежів (комунальні, охорона, телефон, інтернет).  
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Зі збільшенням торгових, складських, виробничих площ для бізнесу питома вага 
орендної плати зростає і часто його показники становлять 70-80%.  Уряд, зі свого боку 
«допомагаючи малому і середньому бізнесу» намагається зупинити зростання цін на товари 
та послуги, встановлюючи різні цінові обмеження, ніж, не знаючи того, душить український 
бізнес. Адже зазор між ціновою політикою України і орендодавців найчастіше залишається 
мінімальним. У цій ситуації підприємець не в змозі виплачувати нормальну зарплату, 
виконувати інші обов'язкові платежі і в підсумку після перевірки державною інспекцією 
вилітає в трубу.  

Третя проблема українського малого бізнесу - бюрократична машина. З розвитком 
приватного підприємництва набирала обертів і бюрократична машина. Пожежний нагляд, 
органи місцевого самоврядування та інші відомства обклали бізнес всілякими дозволами, 
необхідними для старту та розвитку власної справи. Процедура оформлення документації 
ставала все складніше: за даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), в 2010 році 
українські підприємства в середньому витрачали на отримання всіх дозволів більше трьох 
місяців, в 2012-м - 4,5 місяця. Причому більша частина дозвільних документів - тимчасові: їх 
доводиться переоформляти щороку. Та й коштує переоформлення великих грошей. 
Наприклад, щоб отримати дозвіл з охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки 
(робота на висоті (вище 1,2 м), робота з електроінструментом) необхідно виконати близько 
300 пунктів вимог. Орієнтовна вартість витрат на їх виконання становить від 6 до 20 тис. грн. 
А головне цей платіж не разовий, а через 3 роки його необхідно знову проводити для 
отримання нового дозволу [5]. 

Четверта проблема – проблема отримати кредит для початку свого діла, оскільки для 
позитивного рішення необхідно безліч документів, та необхідно, щоб підприємство 
функціонувало більше шести місяців. Банки перевіряють кредитну історію клієнта, кредитну 
історію людини або організації, яка являється поручителем. Також існує розгалужена 
система виплати відсотків, проте коли доходить до діла, то найменший відсоток – 48-50% 
річних, що також грає негативну роль у розвитку підприємництва. Влада західних країн 
зацікавлені в тому, щоб потенційні бізнесмени замість того, щоб вимагати роботу самі 
створювали робочі місця. Так, наприклад, в Британії початківець бізнесмен може звернутися 
до місцевої влади, які допоможуть йому компенсувати витрати на запуск бізнесу - 
відшкодують орендну плату за декілька місяців, витрати на офісні меблі, мінімум 
обладнання. Наприклад, місцева влада в Німеччині при відкритті там П. Порошенко, 
іноземцем, невеликого заводу на 200 осіб працівників запропонували йому допомогу в 
безоплатному будівництві необхідної інфраструктури і в тому числі дороги! Головним 
аргументом німецької влади при цьому була можливість працевлаштувати 200 осіб. І це в 
благополучній і процвітаючою Німеччині. 

Висновок. 
Малий та середній бізнес грають важливу, якщо не головну роль у розвитку 

економіки держави. Проте як показує статистика та практика, держава не  зацікавлена у 
підтримці даного сегменту. В період економічної кризи підприємці майже зубами чіпляються 
за свій бізнес, хоч іноді прибуток отримує в розмірі мінімальних виплат. Як видно з 
проведеного аналізу малий та середній бізнес в Україні переживає не найкращі часи. Обсяг 
виробництва продукції зменшився у 2013 році по відношенню до 2010 року, також 
зменшилась загальна кількість промислових підприємств на 21%, Кількість підприємств за їх 
розмірами та видами економічної діяльності у 2013 році свідчить, що переважна більшість 
малого та середнього бізнесу зосереджено у оптовій та роздрібній торгівлі, що свідчить про 
не високий економічний стан країни. Також невтішним є ситуація у зменшені кількості 
зайнятого населення на всіх видах підприємств, що свідчить про зростання рівня безробіття. 
Проблеми, які були мною висвітлені негативно впливають на розвиток підприємництва 
нашої країни. Можна зробити висновок, що якщо держава не допомагає підприємствам, то 
вона повинна хоч не заважати керівникам підприємств проводити свій бізнес. 
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Конкурентоспроможність підприємств на світових ринках у значній мірі визначається 
інноваційно-інвестиційною спроможністю підприємства, яка стає не тільки фактором 
ефективного розвитку самого підприємства, але й важливою складовою розвитку 
національної і світової інноваційних систем. Тому на тлі активізації євроінтеграційних 
процесів підвищується актуальність процесів діагностики інноваційно-інвестиційної 
спроможності держави, регіонів, галузей, підприємств. Це вимагає розробки та використання 
сучасного методичного інструментарію діагностики та моніторингу з метою позиціонування 
інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (І-ІСП) у конкурентному просторі. 

Питанням розробки та застосування методичного інструментарію в інноваційно-
інвестиційній сфері присвячено велику кількість наукових праць. Зокрема, серед зарубіжних 
учених слід відзначити праці Д. Аакера, І. Ансофа, Е. Брукінга, П. Друкера, М. Портера, Б. 
Санто, Р. Фахтудінова, Й. Шумпетера. Питання інноваційного та інвестиційного  розвитку та 
оцінки інноваційно-інвестиційного  потенціалу розглянуті у роботах таких відомих 
українських науковців, як П.Г. Перерва [1],  С.М. Ілляшенко [2],  О.М. Ястремьска [3], Л.В. 
Соколова [4], П.П. Микитюк [5] та ін. Питанням оцінки інноваційної спроможності та 
економічної діагностики присвятили свої роботи такі вчені, як: С.В. Лабунська [6], Н.В. 
Смолінська  [7], О.Г. Мельник [8], Я.А. Фомин [9] та ін. Однак еволюція методологічних  
підходів до вирішення зазначених питань у часі та просторі обумовлює необхідність 
постійного їх аналізу з метою подальшого поглибленого вивчення та удосконалення за 
умови поширення сфери практичного застосування та мінливості зовнішнього середовища. 

Метою даного дослідження є формування концептуальної моделі діагностики 
інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі. 

Економічна діагностика загалом покликана виявити й зрозуміти проблеми 
підприємства, його сильні й слабкі сторони, місце компанії на ринку й серед конкурентів, 
дати кількісну і якісну оцінку стану підприємства як цілісного організму стосовно 
зовнішнього бізнес-оточення і у той же час складної системи, що включає організаційну, 
виробничу, фінансову, управлінську структури у всіх їхніх взаємозв'язках [8]. 

Методологічні положення діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності 
підприємства у конкурентному просторі в даному дослідженні будуються на основі 
системного підходу, який базується на принципах системного дослідження й конструювання 
економічних об'єктів. У його основі лежить рух від цілого до частини. Відповідно до цього 
підходу дослідження ґрунтується на таких методологічних принципах: системність, 
інтегрованість, комплексність, адаптивність, цілеорієнтованість. 
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Розгляд діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства з позицій 
системного підходу показує, що вона проявляється одночасно в чотирьох аспектах: 

а) функціональному – як функція управління, що забезпечує зворотний 
інформаційний зв'язок з об'єктом управління; 

б) аналітичному – як аналітичний базис, який є фундаментом для оцінки інноваційно-
інвестиційної спроможності підприємства; 

в) інформаційному – як система, заснована на формуванні спеціальної інформації, 
використовуваної для прийняття інноваційно-інвестиційних рішень; 

г) динамічному – у формі кількісного виміру динаміки рівня інноваційно-
інвестиційної спроможності підприємства. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Блок 1. Визначення мети проведення діагностики 

Блок 2. Інформаційне забезпечення  процесу діагностики 

Блок 3. Попередня експрес-діагностика 

Блок 4. Вибір методу і формування системи показників для проведення 
діагностики 

Блок 5. Діагностика інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у 
конкурентному просторі (просторова та часова діагностика) 

Блок 6. Узагальнення результатів діагностики  

Блок 7. Прийняття рішень та розробка відповідних заходів на основі результатів 
діагностики 

Блок 8. Моніторинг і контроль за виконанням запланованих заходів  

Рис. 1. Концептуальна модель діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності  
підприємства у конкурентному просторі 

Джерело: розробка автора  
 

Принцип  інтегрованості – основний принцип, заради якого конструюється модель 
інтегрованої оцінки й вибирається система показників. Реалізація даного принципу 
представлена розробкою й використанням інтегрованих показників, одержуваних на основі 
узагальнення часткових показників. Причому інтегрований показник розглядається не 
ізольовано від часток, а у взаємозв'язку з ними. Використання інтегрованої інформації 
діагностики дозволяє забезпечити погодженість прийняття рішень як по напрямках 
діяльності (виробничої, фінансової, інноваційно-інвестиційної та ін.), так і за рівнем 
(стратегічні, тактичні). 

Принцип комплексності також є одним із ключових принципів діагностики. Він 
означає, що опис досліджуваного об'єкта з погляду поставленої мети повинен охопити всі 
основні аспекти проблемної ситуації. 
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Принцип адаптивності припускає постійний моніторинг і аналіз результатів 
діагностики з метою коректування фінансових показників стратегічних планів і 
управлінських рішень. Це означає, що діагностика не обмежена рамками економічної 
системи, тобто при формуванні банку даних необхідно враховувати мінливість зовнішнього 
середовища й вчасно вносити корективи в інформації. 

Принцип цілеорієнтованості системи припускає чітке виділення меж об'єкта 
діагностики, адресність і конкретність висновків. Це означає, що діагностика має 
переслідувати конкретну мету. 

У даному дослідженні запропоновано концептуальну модель  діагностики 
інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі, яка 
представлена на рис. 1. 

Запропонована структуризація процесу діагностики інноваційно-інвестиційної 
спроможності підприємства у вигляді концептуальної моделі, дозволяє представити її як 
безперервний процес. Структура й функції діагностики досліджуються як на стадії 
діагностики, так і на стадії синтезу й модифікації інформації. Використання кібернетичного 
підходу в процесі діагностики дозволяє досліджувати й оцінити результати діяльності 
підприємства під іншим кутом, чому вони досліджувалися на основі відомих традиційних 
підходів фінансово-економічного аналізу. 

Наведені блоки діагностики відрізняються глибиною, деталізацією, конкретністю 
аналітичних процедур і висновків. У загальному виді всі блоки діагностики інноваційно-
інвестиційної спроможності підприємства розмежовані на дві групи: попередня експрес-
діагностика та комплексна діагностика. Взаємозв'язок між ними забезпечується тим, що 
результати експрес-діагностики використовуються для обґрунтування пріоритетних 
напрямків комплексної діагностики. 

Як видно з рис. 1, запропонована концептуальна модель діагностики інноваційно-
інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі містить вісім основних 
блоків: блок 1 – визначення мети проведення діагностики; блок 2 – інформаційне 
забезпечення процесу діагностики; блок 3 – попередня експрес-діагностика, яка містить два 
підблоки: діагностика фінансового стану підприємства  та діагностика фінансової 
спроможності наявних інноваційно-інвестиційних проектів; блок 4 – вибір методу і 
формування системи показників для проведення діагностики; блок 5 – безпосередньо 
діагностика інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному 
просторі; блок 6 – узагальнення результатів діагностики; блок 7 – прийняття рішень та 
розробка відповідних заходів на основі результатів діагностики; блок 8 – моніторинг і 
контроль за виконанням запланованих заходів. 

Перший блок запропонованої моделі передбачає необхідність визначення мети 
діагностування, яка обумовлена високими часовими й вартісними витратами на проведення 
такої процедури. Загальною метою діагностики є встановлення діагнозу об'єкта дослідження 
й оцінка його стану на дату завершення цього дослідження й на перспективу. Для 
доцільності проведення діагностики необхідно визначити мету. Якщо це самодіагностика з 
метою визначення рівня інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства в 
аналізованому періоді, то необхідно встановити періодичність проведення такої процедури, 
наприклад, наприкінці звітного року. Метою може бути оцінка інноваційно-інвестиційної 
привабливості підприємства (об'єкта дослідження) з боку потенційних інвесторів. Таким 
чином, процес діагностування повинен бути зв'язаний з визначенням конкретних цілей 
здійснення такої процедури,  з наявністю серйозних відхилень у роботі підприємства, які 
викликали необхідність у проведенні додаткової діагностики, з постійним моніторингом 
інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства з метою позиціонування у 
конкурентному просторі. 

Другий блок на рис. 1 «Інформаційне забезпечення процесу діагностики» передбачає 
збір й аналіз зовнішньої й внутрішньої інформації досліджуваного об'єкта (об’єктів). 
Інформаційною базою для діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності 
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підприємства є статистична та бухгалтерська звітність, до якої в даний час  в Україні 
належать [10]: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (форма № 1); Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід) (форма № 2); Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); Звіт про 
власний капітал (форма № 4); Структурне обстеження підприємства (форма № 1-
підприємництво (коротка)); Звіт з праці (форма № 1-ПВ); Звіт про кількість працівників, 
їхній якісний склад та професійне навчання (форма № 6-ПВ); Обстеження інноваційної 
діяльності підприємства (форма № ІНН);  Обстеження інноваційної діяльності промислового 
підприємства (форма № 1-інновація); Звіт про створення та використання передових 
технологій та об’єктів права інтелектуальної власності (форма № 1-технологія); Звіт про 
виконання наукових та науково-технічних робіт (форма № 3-наука); Звіт про набуття прав 
інтелектуальної власності та використання об’єктів права інтелектуальної власності (форма 
№ 4-нт); Відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу) (форма № 
ВНА-1); Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (форма № 2-інвестиції); Звіт  
підприємства  про  реалізацію  інвестиційного  проекту в  спеціальній  (вільній)  економічній  
зоні  або на  території  пріоритетного  розвитку (форма № 1-ІП); Звіт про  іноземні  інвестиції  
в Україну (форма № 10-зез); Звіт про  інвестиції  з України в  економіку  країн  світу (форма 
№ 13-зез). 

Така інформаційна база є доступною, об’єктивною та може бути зібрана як для 
досліджуваного підприємства, так і для підприємств-конкурентів, які  входять до 
порівняльних класів в процесі діагностики. 

У запропонованій моделі на рис. 1 третій блок «Попередня експрес-діагностика» має і 
самостійне, і допоміжне значення. Даний блок містить два напрями: 

-  діагностика фінансового стану підприємства (передбачає розрахунок 
загальновідомих показників оцінки фінансового стану підприємства з подальшим їх 
агрегуванням); 

- діагностика фінансової спроможності наявних інноваційно-інвестиційних проектів 
(передбачає фінансову оцінку проектів та оцінку ефективності на основі концепції 
дисконтування грошових потоків). 

Даний блок розглядається як попередній або допоміжний етап перед проведенням 
комплексної, просторової діагностики та стосується в більшій мірі досліджуваного 
підприємства. Хоча за наявності інформації, для повноти діагностичної процедури даний 
блок бажано застосувати і для підприємств-конкурентів, які  обрані для порівняльної бази в 
процесі діагностики. 

Показники, які розраховуються в межах експрес-діагностики можуть служити більш 
концентрованим, вузьким, чітким орієнтиром для формування системи показників 
(ознакового простору) у процесі комплексної діагностики. Наприклад, за інших рівних умов, 
результати експрес-діагностики показали низьку рентабельність інвестицій. Це може 
вплинути на вибір оціночних показників при більш детальній процедурі діагностування. Тоді 
до ознакового простору обґрунтовано може бути включений інтегрований показник 
інноваційно-інвестиційної активності або будь-який інший, що характеризує  ефективність 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Якщо метою діагностування є оцінка 
інноваційно-інвестиційної  привабливості об'єкта дослідження, то в межах ознакового 
простору даному інтегрованому показникові буде привласнений більший ваговий коефіцієнт 
значущості з погляду потенційного інвестора. Це дозволяє зробити акцент на "слабких 
місцях", що надає процесу діагностики більш об’єктивний та збалансований характер. 

Таким чином, третій блок концептуальної моделі діагностики інноваційно-
інвестиційної спроможності підприємства має потрійне значення: 

- по-перше, є попереднім етапом, після проведення якого може зникнути 
необхідність у проведенні комплексної просторової, більш трудомісткої діагностики об'єкта 
дослідження (тобто результати розрахунків дозволять одержати незадовільний фінансовий 
стан підприємства або наявність (чи готовність) до реалізації потенційно збиткових 
інноваційно-інвестиційних проектів); 
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- по-друге, результати розрахунків показників у межах експрес-діагностики можуть 
бути використані при комплексній просторовій діагностиці інноваційно-інвестиційної 
спроможності підприємства; 

- по-третє, порівняння фактичних показників досліджуваного підприємства з 
нормативними (при діагностиці фінансового стану підприємства),  може служити орієнтиром 
при формуванні ознакового простору в процесі просторового діагностування, надаючи 
особливу увагу (більш питому вагу) виявленим негативним відхиленням. 

Методика розрахунку показників оцінки фінансового стану підприємства, які 
визначаються при експрес-діагностиці, знайшла відбиття в багатьох працях українських і 
російських учених-економістів [9, с.33-41].  

Механізм розрахунку показників оцінки фінансового стану підприємства має бути 
адаптований під сучасні форми і бланки фінансової звітності підприємства України, які 
затверджені Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 «Про затвердження 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» (ПСБО             № 1) [10]. 

Як один з напрямів попередньої експрес-діагностики пропонується провести 
діагностику фінансової спроможності наявних інноваційно-інвестиційних проектів (містить 
фінансову оцінку проектів та оцінку ефективності на основі концепції дисконтування 
грошових потоків) (рис. 2). 

 
 
 
 

Складові попередньої експрес-діагностики фінансової спроможності 
інноваційно-інвестиційних проектів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Оцінка ефективності на 
основі концепції 
дисконтування 
грошових потоків: 

Фінансова оцінка: 
- загальна сума інвестицій; 
- сума поточних (експлуатаційних) 
витрат; 

- чиста поточна вартість 
(NPV); 

- виручка від реалізації продукції 
(виконаних робіт, наданих 
послуг); - внутрішня норма 

окупності (IRR); - суми погашення позикових коштів 
(графік повернення позикових 
коштів); 

- дисконтований період 
окупності (DPP) 

- сума прибутків і податків; 
- чистий грошовий потік; 
- коефіцієнт повернення боргу; 
- коефіцієнт фінансової 
незалежності  проекту 

Рис. 2. Складові експрес-діагностики фінансової спроможності інноваційно-
інвестиційних проектів 

Джерело: розробка автора  
 

Фінансова складова діагностики містить розрахунки основних показників, які 
викликають зацікавленість з боку потенційних інвесторів і будуть використані при 
розрахунку показників економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів. 

На основі підходів, викладених в [4, 5, 9], для фінансової оцінки інноваційно-
інвестиційних проектів пропонується використовувати розрахунок необхідних показників з 
метою визначення потенційної прибутковості кожного із проектів і зробити висновок про 
прийнятність конкретної пропозиції. 
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Визначення загальної суми інвестицій передбачає визначення можливості 
інвестування, наявності певної суми вільних власних коштів, яку підприємство готове 
вкласти в той або інший проект (проекти), або частку коштів, яку підприємство вимушене 
отримати в позику. 

Розрахунок поточних (експлуатаційних) витрат на виробництво продукції (виконання 
робіт, надання послуг) бажано виконати з розбивкою на постійні і змінні у кожному періоду 
реалізації проекту. 

Виручка від реалізації продукції розраховується виходячи з обсягу виробництва у 
натуральному вираженні й ціни продукції. 

У процесі розрахунку сум погашення позикових або притягнутих коштів може бути 
кілька варіантів. Якщо планується додаткова емісія, то слід указати вартість однієї акції, 
кількість акцій і розмір виплачуваних дивідендів по придбаних акціях. Залучення 
інвестиційних коштів також можливо шляхом ведення спільної діяльності. При цьому 
обговорюється поділ повноважень при управлінні інноваційно-інвестиційним проектом, 
права й обов'язки кожного з учасників, способи погашення  інвестицій (наприклад, право 
придбання акцій, частка готової продукції, частка отриманого прибутку) і строки повернення 
інвестиційних коштів. 

Як свідчить практика, найпоширенішою формою інвестицій є кредитні кошти. Такою 
формою інвестування, в основному, займаються комерційні банки. На основі укладеної 
кредитної угоди здійснюється розрахунок повернення кредиту, тобто визначення сум 
погашення боргу. На цьому етапі необхідно досить чітко викласти схему й періодичність 
виплати відсотків і основної суми інвестиції, тому що для інвестора це є першочерговою 
умовою видачі кредиту. Недостатньо обґрунтовані розрахунки при фінансовій оцінці можуть 
викликати негативну реакцію з боку потенційного інвестора, і проект може бути свідомо 
відхилений. Оскільки при розрахунку сум  погашення кредиту, нарахуванні й виплаті 
відсотків можливі кілька варіантів, то й розрахункові співвідношення мають будуть різними: 

а)  сума боргу й нараховані відсотки (Б%) виплачуються вроздріб протягом усього 
строку надання кредиту. У цьому випадку сума погашення боргу в розрахунковому періоді 
визначається за формулою:   

 %% BБпСвБ  ,                                         (1) 

де  Св – сума виплати боргу в розрахунковому періоді;  
Бп – сума боргу на початок періоду; 
B% – банківський відсоток. 
Сума виплати боргу в розрахунковому періоді встановлюється підприємством 

самостійно виходячи з величини отриманого прибутку, але не нижче мінімальної суми, яка 
за умовами позики повинна бути погашена в розрахунковому періоді. 

Сума боргу на початок періоду розраховується в такий спосіб: 
СвБпБп 1t   ,                                               (2) 

де Бпt-1 – борг на початок попереднього періоду. При t=0 борг на початок 
розрахункового періоду дорівнює сумі наданого кредиту (Бп = Скр); 

б) сума боргу виплачується вроздріб, а відсотки – наприкінці терміну дії кредитної 
угоди. Тоді сума, виплачувана по кредиту в розрахунковому періоді дорівнює Св, а сума 
відсотка по кредиту (СВ%) визначається в такий спосіб:                           





n

0t
%% BБпСВ ,                                       (3) 

де n – строк надання кредиту;  
в) сума боргу з відсотками (СБ%) виплачується наприкінці терміну дії кредитного 

договору. При цьому розрахунок суми погашення боргу: 
 %кркр% BТ+1ССБ  ,                                     (4) 

де Ткр – термін надання кредиту; 
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г) сума боргу (Скр) виплачується по закінченню терміну дії кредитного договору, а 
відсотки – кожний період реалізації проекту  до моменту погашення всієї суми боргу. Тоді 
сума відсотка за кредитом у розрахунковому періоді визначається за формулою: 

%кр% BССВ  .                                           (5) 

На підставі даного розрахунку робиться висновок про вчасне повернення кредиту й 
систематичність повернення позикових коштів, що дозволяє підприємству оцінити свій 
фінансовий стан у кожному періоді реалізації проекту.  

Розрахунок прибутків і податків здійснюється у кожному періоді реалізації проекту з 
урахуванням діючої ставки оподаткування.  

Сума чистого прибутку (Пч) визначається як різниця між величиною прибутку до 
оподаткування (П) і сумою податку на прибуток (Пп) за формулою: 







 

100

П
1П=П п

ч ,                                              (6) 

де Пп – діюча ставка оподаткування прибутку, %. 
Для визначення чистого грошового потоку в розрахунковому періоді t (ЧГПt) 

використовуються як доходи чистий прибуток від реалізації продукції й сума 
амортизаційних відрахувань, а як видатки – загальна сума інвестиційних коштів. Чистий 
грошовий потік розраховується за формулою: 

tttчt ІАПЧГП  ,                                     (7) 

де Пч t  – чистий прибуток у періоді t; 
At – сума амортизаційних відрахувань у періоді t; 
Іt – загальна сума інвестиційних коштів у періоді t. 
Розрахунок чистого грошового потоку надалі використовується при визначенні 

показників економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проектів (NPV, IRR, DPP).  
Коефіцієнт повернення боргу пропонується визначити шляхом відношення сукупного 

потоку грошових коштів до мінімально припустимої суми виплати боргу, яка на умовах 
позики має бути погашена у даному періоді. Очевидно, при коефіцієнті повернення менше 
«1» неможливо виконати умов позики. Тому розрахункове значення цього коефіцієнта 
повинне бути вище 1,0 у кожному періоді реалізації проекту, доки не погашена 
заборгованість, тоді проект має «запас потужності» на випадок непередбачених обставин. 
При порівнянні кількох альтернатив перед потенційним інвестором (кредитором)  перевагу 
будуть мати ті проекти, у яких значення коефіцієнта повернення боргу буде максимальним. 

Коефіцієнт фінансової незалежності розраховується як відношення суми власних 
коштів до загальної потреби в інвестиційному капіталі для даного інноваційно-
інвестиційного проекту. Рекомендоване значення для даного коефіцієнта (0,5-1,0). Це надає 
впевненості потенційному інвесторові (кредиторові) у тому, що весь позиковий капітал може 
бути компенсований власністю підприємства. Цей коефіцієнт свідчить фінансову 
спроможність з погляду незалежності від позикового капіталу. 

За допомогою розрахунку пропонованої системи показників з одного боку 
підприємство, а з іншого – потенційний інвестор, зможуть одержати інформацію про 
прибутки, збитки і витрати у кожному періоді реалізації проекту, а також прогнози руху 
наявних грошових коштів, строки і форми погашення позикового капіталу за кожним 
інноваційно-інвестиційним проектом. 

Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів, заснована на концепції 
дисконтування грошових потоків передбачає розрахунок таких відомих показників: чиста 
поточна вартість (NPV), внутрішня норма окупності (IRR), дисконтований період окупності 
(DPP).  

Запропонований методичний інструментарій блоку 3 (рис. 1) у такій комбінації 
передбачає використання мінімально необхідної і достатньої кількості показників, які мають 
бути обов’язково враховані на етапі попередньої експрес-діагностики І-ІСП, а також можуть 
використовуватися для відбору інноваційно-інвестиційних проектів, що дозволяє швидко 
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обрати проект (проекти) з кількох альтернатив для більш детальної, поглибленої 
діагностики. 

Запропонований підхід до діагностики фінансової спроможності інноваційно-
інвестиційних проектів може бути використаний на практиці у більшості випадків на 
промислових підприємствах України, а також іншими суб'єктами інноваційно-інвестиційної 
діяльності. 

Четвертий блок запропонованої концептуальної моделі діагностики І-ІСП (рис. 1) 
передбачає вибір методу і формування системи показників для проведення діагностики. 

У результаті проведеного наукового пошуку у даному дослідженні для діагностики 
І-ІСП у конкурентному просторі пропонується використовувати один з методів 
математичного моделювання, який базується на теорії розпізнавання образів із 
застосуванням статистичного методу як найбільш оптимального з погляду вірогідності 
розпізнавання. 

Для того щоб правильно оцінити стан об'єкта діагностування, необхідна система 
критеріїв, здатних адекватно відобразити специфіку конкретного об'єкта з урахуванням 
факторів, що впливають на нього в той або інший період часу. Це, насамперед, побудова 
системи показників для оцінки стану об'єкта, розробка якісних і кількісних характеристик, 
шкал для виміру певних значень цих характеристик і показників. Вибір системи показників 
буде також залежати від попередніх етапів моделі (мети діагностування й результатів 
експрес-діагностики).  

Система, що розпізнає, будучи центральною ланкою в вирішенні завдань 
діагностики І-ІСП, висуває високі вимоги до якості вхідної інформації. Ознаковий 
простір – це узагальнена характеристика діяльності підприємства по більш ніж одній 
ознаці у формі набору чисел, кількість (розмірність простору) яких дорівнює числу ознак 
[9, с.71]. У такій формі вхідна інформація, що надходить на вхід системи, що розпізнає, 
придатна для подальшої обробки за допомогою цієї системи. 

Визначення набору ознак Х1, Х2,…, Хр, тобто формування ознакового простору, є 
невід'ємною складовою частиною процесу, що розпізнає. З одного боку, обрана сукупність 
ознак повинна найбільшою мірою відображати всі ті властивості станів, які важливі для 
їхнього розпізнавання, тобто набір Х1, Х2,…, Хр повинен бути найбільш повним. З іншого 
боку, зі збільшенням розмірності (р) ознакового простору дуже швидко зростають 
обчислювальна складність процедур навчання й прийняття рішення, матеріальні й трудові 
витрати на вимір необхідних характеристик об'єктів, тобто на одержання спостережень на 
етапі навчання й прийняття рішень. На вирішення даного завдання спрямований четвертий 
блок запропонованої в даному дослідженні концептуальної моделі діагностики І-ІСП. 

П'ятий блок «Діагностика інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства у 
конкурентному просторі» (безпосередньо процес просторової та часової діагностики) є 
основним у запропонованій моделі (рис. 1) та прямо залежить від мети діагностування. До 
практичного використання пропонується підхід заснований на математичному апараті теорії 
розпізнавання образів із застосуванням статистичного методу як найбільш зручного з 
погляду вірогідності розпізнавання. Розробка практичних рекомендацій щодо використання 
даного підходу є предметом подальших досліджень.  

Шостий блок «Узагальнення результатів діагностики» передбачає узагальнення 
результатів усіх попередніх етапів (підготовка числових і текстових прогнозів, зведену 
відомість результатів розрахунків у табличній формі, при необхідності графічна 
інтерпретація розрахункового матеріалу, побудова діаграм та інший ілюстративний 
матеріал). 

Сьомий блок «Прийняття рішень та розробка відповідних заходів на основі 
результатів діагностики» зводиться до висновків про інноваційно-інвестиційну спроможність 
підприємства враховуючи мету діагностування. Якщо, наприклад, метою діагностування 
було віднесення досліджуваного підприємства до об’єктів з низьким або високим рівнем 
інноваційно-інвестиційної спроможності, то рішенням з боку особи, що приймає рішення 
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(потенційного інвестора), може бути включення його в інвестиційний портфель або 
вилучення зі списку розглянутих об'єктів інвестування. 

Восьмий блок «Моніторинг і контроль за виконанням запланованих заходів» 
запропонованої концептуальної моделі (рис. 1) передбачає моніторинг за поведінкою стану 
об'єкта діагностування, розробку й впровадження додаткових необхідних заходів, 
спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Таким чином, запропонована концептуальна модель діагностики інноваційно-
інвестиційної спроможності підприємства у конкурентному просторі відображає основні 
етапи та їх послідовність при здійсненні даного процесу, містить попередню експрес-
діагностику та безпосередньо процес просторової та часової діагностики І-ІСП, що 
відбивають третій і п’ятий блоки відповідно.  

Основним акцентом у даному дослідженні є п’ятий блок запропонованої моделі, який 
є безпосереднім втіленням запропонованого концептуального підходу та розробки 
рекомендацій до практичного використання методичного інструментарію діагностики І-ІСП 
у конкурентному просторі. Застосування запропонованого інструментарію на практиці 
дозволить позиціонувати досліджуване підприємство серед конкурентів та віднести його до 
класу з відповідним рівнем інноваційно-інвестиційної спроможності. Відповідні висновки та 
результати можуть бути основою для прийняття інноваційно-інвестиційних рішень. 

Істотною перевагою та вагомою відмінністю запропонованої моделі є використання 
як інформаційної бази проведення діагностики виключно даних статистичної та 
бухгалтерської звітності. Це забезпечує доступність інформації, її об’єктивність, прозорий 
характер процесу вибору та формування системи показників для діагностики. Особливу 
актуальність ця перевага набуває в процесі збору, обробки інформації та формування 
системи ознакових характеристик для підприємств-конкурентів, які обрані для формування 
контуру діагностики в просторовому вимірі.  

Таким чином, основні блоки даної моделі є основою для розробки відповідного 
методичного інструментарію просторової та часової діагностики І-ІСП й базою для 
подальших досліджень. 
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Вивчення тенденцій розвитку і стану об'єкту є невід’ємною складовою фінансового 
управління. Фінансовий результат (прибуток) як основний показник результативності 
діяльності підприємства є основною метою управління фінансами. Процес планування 
зазвичай починається з планування саме фінансових результатів, а потім, виходячи з 
запланованого розміру прибутку, розраховують інші економічні показники. Складність 
планування та управління прибутком підприємства полягає в тому, що на його розмір 
впливають багато зовнішніх і внутрішніх факторів. Відповідно, виникає необхідність 
розробки та побудови адекватних моделей, які б дали можливість врахувати найбільш повно 
вплив усіх чинників. 

Під час формування системи управління прибутком важливим є системний підхід, що 
базується на врахуванні тактичних і стратегічних аспектів управління, спрямованих на 
максимізацію кінцевого результату як в коротко-, так і в довготерміновому періодах [1, c. 
262]. Повнота та своєчасність відтворення системи завдань ефективного використання 
прибутку є необхідною умовою забезпечення керованого ефективного розподілу прибутку 
підприємства, а встановлення оптимальних обмежень за рівнем його споживання та 
капіталізації в процесі розвитку стратегічних ресурсів чи їхніх окремих компонентів 
забезпечить застосування нової парадигми розвитку підприємств у сфері товарного обігу. 

Економічна категорія прибутку є об’єктом дослідження економічної теорії уже не 
одно століття, але й до нині не скінчено дебати про його сутність та форми. Важливе 
значення для подальшого розвитку економічної науки мало твердження одного з видних 
мислителів пізнього Середньовіччя Фоми Аквінського про те, що отримання прибутку 
торговцями – це винагорода за ризик і підприємливість та оплата їхньої власної праці (табл. 
1) [2]. 

Таблиця 1 
Основні теорії виникнення та сутності прибутку 
Основні представники 
економічної школи 

Головна ідея теорії Школа / Теорія 

Меркантилізм Томас Мен Прибуток виникає в сфері обігу у зовнішній торгівлі 

Ф. Кене, А.Р. Тюрго 
Прибуток виникає в сфері виробництва, однак сфера 
виробництва обмежена лише землеробством 

Школа фізіократів 

Теорія трудової 
вартості 

Адам Сміт 
Прибуток – це неоплачена праця робітників, 
вирахування з продукту праці 

Класична школа 
економічної думки 

А. Сміт, Д. Рікардо, 
Т. Мальтус, І.А. Бланк 

Заробітна плата, прибуток і рента є трьома вихідними 
джерелами всякого прибутку, так само як і всякої 
мінової вартості. 

Ф. Найт, Д. Дьюї, 
П. Самуельсон 

Прибуток є результатом заміни людської праці і 
виконанням їм такої роботи, яка не може бути виконана 
людською працею 

Теорія 
продуктивності 

капіталу 

Ж. Б. Сей 

Прибуток – це винагорода підприємцям за продуктивну 
послугу, тому що у виробництві беруть участь три 
фактори – праця, капітал і земля, - які є самостійними 
джерелами доходів 

Теорія трьох 
факторів 

виробництва 

Теорія трудового 
доходу підприємця 

Дж. С. Мілль, 
Ф. Бастіа, Мак-Куллох, А. 

Маршалл, 
В.Д. Базилевич 

Підприємці утворюють особливу групу трудящих, які 
виконують певні функції, за що отримують винагороду 
– прибуток 
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Основні представники 
економічної школи 

Головна ідея теорії Школа / Теорія 

Карл Маркс, С.В. 
Мочерний, А.М. 
Поддерьогін 

Джерелом створення прибутку є додатковий продукт, 
створений у сфері виробництва та реалізований у сфері 
обігу 

Марксистська 
теорія 

А. Маршалл 

Шляхом відрахування із валового доходу затрат, 
пов’язаних із здійсненням підприємцем його справи, 
створюється чистий доход. Якщо чистий дохід 
підприємства буде перевищувати процент на капітал за 
поточним курсом, то такій дохід буде називатися 
прибутком підприємця. 

«Кембріджська» 
економічна школа 

Психологічні теорії 
Теорія ризику 

Н. Сеніор, Дж. С. Мілль, П. 
Самуельсон, 

Г. фон Тюнен, Ж.-Б. Сей, 
Курсель-Сеней, П. Хейне, 

Макконнелл 

Прибуток – це винагорода підприємця за його ризик, 
помірність, очікування, відстрочку споживання, 
новаторство. В основі прибутку лежить доход 
особливого виробничого фактора – підприємницьких 
здібностей, підприємницького таланту та ініціативи 

С.Ф. Покропивний, М.Я. 
Коробов, 

Л.І. Абалкіна, 
А.Г. Загородній 

Прибуток представляє собою виражений у грошовій 
формі чистий дохід від підприємницької діяльності, 
який отримується як різниця між сукупними доходами 
та сукупними витратами підприємства 

Розуміння як 
рахункової 
категорії 

Школа 
маржиналізму 

Дж. Б. Кларк 

Існують доходи від деякого процесу координування, що 
здійснюється особами, які використовують труд і 
капітал. Ця координаційна робота є «функцією 
підприємця», а винагорода за неї є прибутком 

П. Самуельсон, 
Е. Чемберлін 

Прибуток ототожнюється з будь-яким додатковим 
доходом, що отримується в результаті застосування 
науково-технічних досягнень. Поза монополістичними 
умовами прибутку не існує, а є лише доходи 
підприємців як винагорода за їхню підприємницьку 
діяльність або як результат «продуктивності капіталу». 

Теорія прибутку як 
«монопольного 

доходу» 

 

Аналіз робіт зарубіжних економістів дозволив виділити наступні визначення джерел 
прибутку: 

- винагорода за новаторство і монополію; 
- плата за ризик та невизначеність результатів підприємницької діяльності; 
- оплата підприємницьких здібностей і таланта. 
Таким чином, прибуток – це чистий доход підприємця на вкладений капітал, 

виражений у грошовій формі, який характеризує винагороду підприємця за помірність, 
очікування, відстрочку споживання, ризик, новаторство, а також за ефективне виконання 
ним функцій управління підприємством. 

Торговельний прибуток – це специфічна перетворена форма додаткового продукту, 
яку створено у сфері виробництва та отримано торговельними підприємствами на підставі 
використання виробничої праці торговельних робітників, що надає підприємствам право на 
участь у додатковому продукті, і, водночас, є платою за ризик та невизначеність результатів 
підприємницької (комерційної) діяльності та винагородою за підприємницькі здібності і 
талант. У контексті сучасного розуміння, фінансовий результат суб’єкта господарювання 
(прибуток або збиток) визначається як різниця між сукупними доходами та витратами 
підприємства і, за позитивного його результату, представляє додаткову вартість, виступає 
одним із джерел фінансування подальшого розвитку та поточної діяльності підприємства, 
основним критерієм оцінки її ефективності [3]. 

Формування прибутку підприємств є безперервним процесом, який охоплює комплекс 
дій щодо забезпечення узгодження доходів та витрат підприємств з метою отримання їхнього 
позитивного сальдо на основі використання виробничих, фінансово-економічних, 
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інформаційно-правових і управлінських технологій, з сукупністю їхніх методів, прийомів, 
операцій та процедур [4, c. 8]. 

Одним і з основних завдань фінансового менеджменту є виявлення й мобілізація 
резервів збільшення прибутку, спрямованого на постійне вдосконалення матеріальної бази, 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу на виробництві, соціальний розвиток, 
що в результаті зумовлює платоспроможність і фінансову стабільність підприємницьких 
структур. Це стає можливим завдяки здійсненню контролю за раціональним використанням 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, визначенню шляхів ефективного капітального 
інвестування. Крім того, на кожному конкретному етапі розвитку підприємства вкрай 
важливим є чітке визначення пріоритетних напрямів використання коштів, розподілу витрат 
на капітальні та поточні. 

Категорія «якість прибутку» охоплює не тільки етап формування прибутку, а також 
етапи розподілу і його використання, оскільки характеризує операційний, інвестиційний і 
фінансовий прибутки [5, c. 123]. Мета оцінки якості прибутку полягає в тому, щоби 
визначити оптимальне формування та розподіл прибутку підприємства і на цій основі 
забезпечити: раціональність джерел фінансування розвитку виробництва; інноватизацію 
підприємства; поточну і стратегічну конкурентоспроможність підприємства. Якісний 
розподіл прибутку передбачає оптимальне співвідношення реінвестування прибутку та його 
використання на споживання. Якісним критерієм оцінювання якості прибутку на стадії його 
використання є задоволення інтересів власників і працівників підприємства. 

Зинченко Є. пропонує оцінювати якість прибутку з нормативних позицій, з погляду 
досягнення фактичними значеннями нормативних, але вважаємо, що у даному випадку 
категорія «якість» ототожнюється з категорією «ефективність» [6, c. 114]. 

Хістєва О.В. визначає сутність категорії «якість прибутку» як сукупність змістовних і 
кількісних характеристик прибутку, його формату для забезпечення сталого розвитку 
підприємства [7, c. 7]. Нею удосконалено методичний підхід до застосування системи 
управління якістю стосовно фінансових процесів згідно з вимогами міжнародних 
стандартів якості серії ISO-9000:2001 з виявленням першочергових центрів управління 
якістю прибутку. 

При ідентифікації прибутку як об’єкта фінансового менеджменту необхідно 
враховувати класифікацію формування прибутку за такими ознаками: витрати, що 
впливають на формування прибутку (достовірні, альтернативні та загальні); форма власності 
підприємства (приватна, колективна, комунальна, державна та змішана); метод планування 
прибутку підприємства (ресурсний метод, цільовий метод); становище підприємства на 
ринку товарів та послуг (монопольний прибуток та прибуток, одержаний у реалізації 
конкурентних переваг). Види фінансових результатів (прибутку, збитку) за основними 
класифікаційними ознаками наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Види фінансових результатів (прибутку, збитку) за основними класифікаційними 

ознаками 
№ 
з/п 

Класифікаційні ознаки прибутку 
підприємства 

Види прибутку за відповідними ознаками 
класифікації 

1. 
Залежно від напрямку підприємницької 
діяльності 

 від торговельної діяльності; 
 від виробничої діяльності; 
  від фінансової діяльності; 
 від інших видів діяльності. 

2. 
Залежно від джерел формування 
результату за основними видами 
діяльності 

 від операційної діяльності; 
 від інвестиційної діяльності; 
 від фінансової діяльності; 
 від надзвичайної діяльності. 

3. 
Залежно від складу формуючих 
елементів  

 маржинальний дохід; 
 прибуток до оподаткування; 
 чистий прибуток (збиток). 
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№ 
з/п 

Класифікаційні ознаки прибутку 
підприємства 

Види прибутку за відповідними ознаками 
класифікації 

4. Залежно від мети визначення  
 бухгалтерський прибуток (збиток); 
 економічний прибуток (збиток); 
 нормальний прибуток (збиток). 

5. 
Залежно від етапу формування кінцевого 
результату діяльності 

 валовий прибуток (збиток); 
 від операційної діяльності; 
 від звичайної діяльності до оподаткування; 
 від звичайної діяльності; 
 чистий прибуток (збиток). 

6. 
Залежно від характеру оподаткування 
прибутку 

 оподатковуваний прибуток 
 прибуток, що не підлягає оподаткуванню. 

7. Залежно від методики оцінки 
 прибуток номінальний; 
 прибуток реальний. 

8. 
Залежно від стратегії (цільової функції) 
діяльності підприємства 

 мінімальний прибуток; 
 нормальний прибуток; 
 необхідний прибуток; 
 максимальний прибуток. 

9. 
Залежно від періоду формування 
прибутку 

 прибуток попереднього періоду; 
 прибуток звітного періоду; 
 прогнозний прибуток; 
 плановий прибуток. 

10. 
Залежно від регулярності формування 
прибутку 

 прибуток, що формується регулярно; 
 надзвичайний прибуток. 

11. 
Залежно від характеру використання 
прибутку 

 капіталізований (нерозподілений) прибуток; 
 розподілений прибуток. 

12. 
Залежно від математичного значення 
результату господарювання 

 позитивний результат (прибуток); 
 від’ємний результат (збиток). 

Прибуток підприємств характеризується не тільки багатогранною роллю, але й 
різноманіттям понятійного апарату. В останній час в економічній літературі розглядається 
достатньо велика кількість видів прибутку – валовий, маржинальний, чистий, економічний, 
бухгалтерський та інші, а також способів їх виміру, котрі, на наш погляд, вимагають 
детального вивчення.  

Неузгодженість у питаннях виміру прибутку обумовила виділення понять 
економічного та бухгалтерського прибутку. З точки зору бухгалтерського обліку, прибуток – 
це те, що залишається від загальної виручки фірми після сплати окремим особам та іншим 
фірмам вартості матеріалів, капіталу і труда, які було використано даною фірмою. У 
вітчизняній практиці бухгалтерський прибуток уявляє собою не що інше, як різницю між 
валовим доходом (виручкою від реалізації) підприємства і його явними витратами.  

До складу явних витрат входить покупна вартість товарів, оплата труда у вигляді 
заробітної плати, споруд і побудов у вигляді оренди, капіталу у вигляді витрат на оборотні та 
основні фонди, оплата підприємницьких здатностей посередницьких організацій, а також 
інші витрати, що компенсують ресурси, які було використано. 

Явні витрати у багатьох закордонних економістів мають також назву «зовнішні», 
тобто мається, що до складу цих витрат прийшли ресурси зовні – від постачальників, 
посередників тощо [8]. Сума всіх явних (бухгалтерських) витрат характеризує собівартість 
реалізованих товарів, а різниця між виручкою від реалізації (валовим доходом) і 
собівартістю (витратами обігу) є прибуток підприємства. На відміну від бухгалтерів, 
економісти вимірюють прибуток іншим способом. За їх думкою, для більш обґрунтованого 
прийняття рішень до складу витрат слід включати не тільки явні, але й неявні витрати, які 
уявляють собою альтернативні витрати використання ресурсів, що є власністю підприємства. 

Економічний прибуток оцінюється з точки зору діяльності та перспектив розвитку 
підприємства. Тобто перш за все розглядаються майбутні витрати, можливості їх зниження 
та підвищення рентабельності. Отже економічний прибуток – це те, що залишається після 
віднімання всіх витрат загублених можливостей, як явних і скритих витрат, так і 
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нормального прибутку, з загального фонду підприємства. Нормальний прибуток – це 
мінімальний прибуток, або плата, необхідна для утримання підприємця в певній сфері 
виробництва. Хоч альтернативні витрати частіше носять прихований характер, їх завжди 
треба ураховувати при прийнятті економічних рішень. 

Р. Ентоні визначає дану категорію наступним чином: «Неявні витрати уявляють 
собою величину, яка губиться або приноситься в жертву, коли вибір альтернативного 
варіанту потребує відмовлення від іншого» [9, c. 456]. Тобто неявні (альтернативні) витрати 
є витратами на власний ресурс, що використовується самостійно і включають нормальний 
прибуток підприємця. При цьому під нормальним прибутком розуміють мінімальну плату, 
необхідну для утримання підприємницького таланта в рамках даного підприємства. 

Хотілось би підкреслити, що для уникнення непорозумінь в літературі частіше 
віддають перевагу терміну «нормальний доход на капітал», а не терміну «нормальний 
прибуток». 

Категорія економічного прибутку носить декілька невизначений характер, тому що є 
пов’язаною із прийняттям на себе ризику і «базується на суб’єктивних оцінках майбутньої 
вірогідності і постійно змінюється». Але при цьому слід відмітити, економічний прибуток 
має велику цінність при плануванні майбутньої діяльності, порівнянні альтернативних 
способів вкладення капіталів і оцінці ефективності майбутніх інвестицій. Тому з метою 
управління та прогнозування рекомендується використання даного показника на 
підприємствах торгівлі України. 

Для цілей же поточного обліку більш приємним, на нашу думку, є показник 
бухгалтерського прибутку. Найбільш розповсюдженими показниками бухгалтерського 
прибутку є такі показники: валовий прибуток, маржінальний прибуток, операційний 
(експлуатаційний) прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. 

Маржинальний прибуток є різницею між виручкою від реалізації і змінними 
витратами, а за своїм економічним змістом більш відповідає поняттю маржинального 
доходу. Необхідно відмітити особливу важливість цього показника для управлінського 
обліку, аналізу і прогнозування, тому що оперуючи поняттям маржинального доходу можна 
достатньо оперативно приймати управлінські рішення, зокрема, з питань оптимізації й 
прогнозування витрат, прибутку, аналізу беззбитковості тощо. Сучасні західні економісти 
при оцінці прибутку досліджують проблеми використання прибутку з точки зору 
підвищення ефективності бізнесу, впливу на прибуток макро- і мікроекономічних процесів 
та параметрів (ціна, попит, пропозиція і т.д.), взаємозв’язку прибутку із обсягами та 
собівартістю реалізованих товарів. 

З метою здійснення фінансового обліку, аналізу і зовнішнього аудита достатньо, як 
правило, використовувати традиційні поняття прибутку, які відображають у бухгалтерській 
звітності. З метою проведення управлінського обліку і аналізу, а також прогнозування 
фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі вважаємо доцільним використання 
таких показників прибутку, як економічний прибуток і маржинальний дохід. Їх застосування 
на підприємствах поширить аналітичні можливості обліку і аналізу, надасть можливість 
підняти рівень їх точності та оперативності, створить умови для більш достовірного 
планування і прогнозування діяльності підприємств. 

В цілях підвищення ефективності діяльності та пошуку альтернатив подальшого 
розвитку на підприємствах здійснюють аналіз та планування показників діяльності, в тому 
числі і фінансових результатів. За цих умов здійснюється розподіл видів прибутку (збитку) 
за періодами формування – попереднього періоду, звітного періоду, плановий. На нашу 
думку, за цією класифікаційною ознакою можливо виділити також прогнозний прибуток, 
тому що відомо, що величини планових та прогнозних величин не аналогічні, що виходить із 
самої сутності процесів планування та прогнозування. 

В умовах ринкової економіки особливості прибутку находять свій практичний вираз у 
функціях, що виконуються прибутком. Головні функції прибутку виражаються в тому, що 
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він слугує ресурсом державного бюджету і джерелом розвитку підприємства, поєднуючи, 
таким чином, інтереси держави, підприємства, найманих робітників та власників .  

До основних функцій прибутку відносять регулююче-розподільну, оціночну та 
стимулюючу.  

Реалізація регулюючої функції виражається у поповненні доходної часті державного 
бюджету, з одного боку, і створенні матеріальної основи економічної самостійності, 
самофінансування й розвитку підприємства, з іншої. Адже, якщо взяти до уваги, що функція 
– це вираження властивостей економічного інструмента, то в даному випадку прибуток 
виступає не інструментом, а об’єктом розподілу, що, в свою чергу, з’ясовує альтернативну 
назву даної функції – розподільча. Враховуючи роль прибутку в формуванні бюджетних 
фондів держави й підприємства, ми вважаємо закономірним іменувати дану функцію 
розподільчо-регулюючою. 

Оціночна функція полягає у тому, що прибуток є формою обліку ефективності 
підприємницької діяльності, яка реалізується через систему показників (абсолютна величина 
прибутку, норма прибутку по відношенню до головних показників діяльності тощо). Однак, 
необхідно підкреслити суперечливість прибутку як узагальнюючого показника діяльності. 
Як вітчизняна, так і зарубіжна практика показує, що зростання прибутку може бути не тільки 
наслідком ефективної економічної діяльності. Воно може бути досягнуто, наприклад, за 
рахунок монопольного становища підприємства. Оціночну функцію (критерій ефективності 
фінансово-господарчої діяльності) прибуток виконує також за умов розрахунку показників 
рентабельності (прибутковості). 

 

Прибуток підприємства в умовах ринкової економіки  
 
 
 
 
 

Функції Роль 

 
 
 
 

Головна ціль підприємницької діяльності регулююче-
розподільна 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок функцій і роли прибутку підприємства в умовах ринкової 
економіки 

Стимулююча функція прибутку розкривається у двох аспектах: накопичення коштів 
для проведення заходів щодо поширення й вдосконалення комерційної діяльності, та 

Головне джерело зростання ринкової 

оціночна Основний захисний механізм від загрози 
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забезпечення росту реальних доходів робітників колективу. Тобто наявність прибутку 
створює умови, при яких підприємство стає економічно зацікавленим у підвищенні 
ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Також прибуток виконує функцію економічної цінності, що сприятиме розкриттю 
сутності прибутку як джерела задоволення інтересів суб’єктів ринкових відносин, задіяних у 
формуванні прибутку підприємств.  Враховуючи циклічний, кризовий розвиток ринкових 
відносин пропонується виділити захисну функцію прибутку, представлену захисним 
механізмом від загрози банкротства підприємства [10, c. 1418]. 

Відомо, що в умовах ринкової економіки прибуток виступає важливим показником 
результативності діяльності підприємства в області підприємництва і бізнесу, тому 
необхідно чітко відмітити, яку роль він відіграє в сучасних умовах. Згідно рис. 1, прибуток 
підприємства є головною метою підприємницької діяльності, основним стимулюючим 
мотивом здійснення будь-якого бізнесу для зростання добробуту власників підприємства. 
Характеристикою цього росту є розмір поточного та перспективного їх доходу на вкладений 
капітал, джерелом якого є отриманий прибуток. 

Прибуток підприємства створює базу економічного розвитку держави в цілому. 
Механізм перерозподілу прибутку підприємства через податкову систему дозволяє 
«наповнювати» доходну частину державних бюджетів всіх рівнів (загальнодержавного і 
місцевих), що надає можливість державі успішно виконувати свої функції та здійснювати 
намічені програми розвитку економіки. Крім того, реалізація загальновідомого принципу - 
«багатство держави характеризується рівнем багатства її громадян» - також пов’язана із 
зростанням прибутку, а відповідно й добробуту населення. 

Таким чином, можна стверджувати про велику суспільну значимість прибутку, що 
визначає його роль у розвитку економіки на макро- та мікрорівнях. Проте, щоб прибуток міг 
виявляти свою роль, його розміри та якісні характеристики повинні відповідати вимогам 
ринкової економіки. Це понукає підприємства не тільки підтримувати обсяги виробництва й 
реалізації товарів та послуг на відповідному рівні, але й чітко уявляти кон’юнктуру ринку, на 
якому відбувається реалізація, та впроваджувати заходи щодо підтримки своєї 
конкурентоспроможності. 
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ГЛАВА 3.19. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МАЛОГО І 
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Постановка  проблеми.  Малий бізнес є важливим сектором економіки не лише нашої 
держави, але і всіх розвинутих країн. Малий бізнес і ринкова економіка взаємозалежні: від 
динаміки розвитку кожного з цих елементів залежить наступний. Гнучкість малих 
підприємств, що проявляється у простоті управління, здатності швидкими темпами 
впроваджувати наукові технології (що, як, правило не потребує значних вкладень коштів), 
здатності мобілізовувати значні фінансові і виробничі ресурси надають їм неабияких переваг 
серед інших форм господарювання. Світовий досвід показав, що при складному  кризовому 
стані економіки саме активізація підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу стає 
одним із шляхів виходу з критичної ситуації (це стосується і теперішньої кризи, в якій 
опинилась економіка України). Тому дослідження можливостей стимулювання розвитку цієї 
сфери економіки, уникнення проблем, що стають цьому на заваді, є актуальним. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  Сучасні  тенденції  розвитку  малого  та  
середнього бізнесу,  його  роль  в  економічному  розвитку  країни  та  регіонах  є  предметом  
дослідження  багатьох вітчизняних  та  зарубіжних  учених,  серед  яких:  З.С. Варналій,  Л.І. 
Вороніна,  В.М. Геєць, Б.М. Данилишин,  В.І. Кредісов,  Г.М. Рижакова,  М.П Бутко,  Е.М. 
Лібанова, З.В. Герасимчук та  ін.  Ними  було  розглянуто  процес  становлення  малого  і  
середнього  бізнесу  в Україні  та  особливості  його  здійснення  в  умовах  посилення  
глобалізаційних  тенденцій.  Вивчалися основні  причини  гальмування  розвитку  малого  та  
середнього  бізнесу  і  перспективи  його  розвитку  як  в Україні,  так  і  на  регіональному  
рівні.   

Незважаючи  на  значну  кількість  досліджень  щодо  діяльності  малих  і  середніх  
підприємств, залишаються  недостатньо  вивченими  особливості  розвитку  і  
функціонування  малого  і  середнього бізнесу з урахуванням регіональних особливостей. 
Отже, дана тема є актуальною і потребує подальшого дослідження.  

Постановка  завдання.  Метою  дослідження  є  аналіз  діяльності  малого  і  
середнього  бізнесу  в Первомайському регіоні Миколаївської області на  основі  
використання  статистичних  методів, виконання програми розвитку підприємництва міста, 
виявлення  причин  гальмування функціонування  малого  і  середнього  бізнесу  та  
окреслення  основних  напрямів  його  подальшого розвитку.  Врахування регіональних 
особливостей та пріоритетів функціонування малого підприємництва надасть змогу 
підвищити соціально- економічні показники на всіх рівнях, а отже зробити Україну 
повноправним, конкурентоспроможним учасником європейського та світового ринку. 

Виклад  основного  матеріалу  дослідження. Найбільш  динамічним  елементом  
структури  народного господарства, що постійно змінюється та впливає на розвиток регіону 
є малий та середній бізнес.  

Успішне  функціонування  підприємництва  є  вагомим  чинником  розв'язання  
важливих  соціально-економічних  проблем  і  суперечностей,  а  також  виступає  запорукою  
подальшого  інтенсивного зростання  регіону  і  держави  в  цілому.  Малі  та  середні  
підприємства  як  самостійні  елементи  ринкової економіки  займають  переважну  частку  в  
таких  галузях  економіки,  як  оптова  та  роздрібна  торгівля, харчова  промисловість  та  
будівництво,  одночасно  стимулюючи  розвиток  конкуренції  в  економіці, забезпечуючи  
зайнятість  населення  та  сприяють  збільшенню  обсягу  вироблених  товарів  і  послуг  у 
конкретному регіоні.  
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Діяльність  суб’єктів  малого  і  середнього  бізнесу  орієнтована,  в  першу  чергу,  на  
місцевий  ринок  і життєво  залежить  від  умов,  які  створюються  для  їх  існування  на  
місцевому  рівні.  В  сучасних  умовах розвиток  малого  і  середнього  бізнесу  є  одним  з  
найважливіших  факторів  вирішення  соціально-економічних проблем регіонів.  

У сучасних умовах, коли відбувається розширення економічної самостійності 
регіонів, по-новому визначається  роль  малого  і  середнього  бізнесу саме  для  
регіонального  розвитку.  Це  зумовлено  тим, що  менеджмент  малих  і  середніх  
підприємств  максимально  використовує  економічний  потенціал регіону,  добре  володіє  
рівнем  попиту  на  регіональних  ринках,  організовує  виробництво  продукції  під 
замовлення.  

Малий  і  середній  бізнес  охоплює  найрізноманітніші  види  економічної  діяльності,  
маючи  при цьому  значні  конкурентні  переваги  порівняно  з  великим  бізнесом:  їх  
продукція  є  більш  якісною  і  не потребує значних капіталовкладень. 

Державною стратегією регіонального розвитку в Україні до 2015 року [1] однією із 
стратегічних цілей визначено підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх 
ресурсного потенціалу. Серед завдань, запланованих на виконання цієї мети, є підтримка 
малого та середнього бізнесу. 

Згідно з Державною стратегією, допомога, яка надається в рамках політики 
регіонального розвитку для розвитку малого та середнього підприємництва, спрямована на: 

 поглиблення регуляторної реформи, спрямованої на спрощення процедур реєстрації, 
ліцензування та започаткування бізнесу (повсюдне запровадження заявочного 
принципу отримання дозволів, необхідних для започаткування діяльності суб'єктів 
підприємництва, процедури отримання дозволів у «єдиному офісі»); 

 розвиток ринку фінансових послуг, формування мережі регіональних фондів 
підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ, запровадження 
ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування суб'єктів малого 
бізнесу, залучення на прийнятних умовах іноземних кредитних ресурсів для 
фінансування малого підприємництва, фінансування молодих підприємців-
початківців; 

 підвищення мотивації для місцевих органів влади у створенні сприятливого клімату 
для малого та середнього підприємництва шляхом збільшення частки податкових 
надходжень, яка залишається в місцевих бюджетах; 

 поглиблення інноваційної спрямованості розвитку підприємництва, стимулювання 
венчурного бізнесу, запровадження ефективних механізмів правової, фінансової, 
організаційної, кадрової та освітньої підтримки перспективних інноваційних проектів 
у сфері малого бізнесу; 

 підготовка нової генерації підприємців, розширення мережі навчальних закладів, які 
готуватимуть фахівців за напрямом «Підприємництво». 
Першим етапом формування нової державної політики стосовно малого 

підприємництва, яке в майбутньому повинно стати одним із важливих секторів економіки, є 
впровадження регіональних цільових програм підтримки підприємництва. Реалізуючи ці 
програми, регіональні органи виконавчої влади повинні підтримувати життєздатні 
господарські структури, діяльність яких відповідає цілям та напрямам розвитку регіону. 
Фінансова підтримка подібних програм здійснюється як за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, існуючих спеціалізованих фондів, коштів населення, так і міжнародних 
фінансових організацій. У рамках регіональних цільових програм підтримки малого бізнесу 
можна виконати комплекс взаємопов'язаних заходів, які дають змогу створити сприятливі 
умови для його становлення та ефективного розвитку: 

 формування інформаційно-консалтингового середовища для комплексного 
обслуговування підприємств, а також забезпечення зворотного зв'язку з оцінкою 
ефективності законодавчих та нормативних актів; 

 забезпечення вільного доступу підприємців до інформації (правової, нормативно-
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довідкової, маркетингової, науково-технологічної, комерційної) у процесі як 
створення, так і функціонування малих підприємств; 

 упровадження дієвої системи підготовки та перепідготовки кадрів для 
підприємницької діяльності, яка дасть змогу охопити навчанням не тільки діючих 
підприємців, а й тих, які тільки-но починають власну справу; 

 створення системи надання кредитів та фінансової допомоги, посередництво в 
контактах із інвестиційними фондами, зарубіжними інвесторами; 

 розвиток перспективних форм фінансування (лізинг, страхування, векселі 
 тощо); 
 створення системи матеріально-технічного забезпечення малого підприємництва 

шляхом надання в оренду виробничих площ, нежитлових приміщень комунальної 
власності, виділення земельних ділянок; 

 формування інфраструктурного середовища для діяльності малого підприємництва; 
 організація системи комплексної підтримки малого підприємництва у сфері 

виробництва товарів та послуг. 
Реалізація в кожному регіоні заходів регіональних програм розвитку малого та 

середнього підприємництва є прикладом спрямування спільних зусиль центральних, 
регіональних та місцевих органів державної виконавчої влади, об'єднань підприємців, 
установ ринкової інфраструктури на створення сприятливого середовища для розвитку 
малого бізнесу. 

У формуванні інфраструктури підприємництва важливу роль повинні відігравати 
регіональні програми його розвитку. Використання механізму регіональних програм 
допомагає перейти від загальних заходів до селективної підтримки найбільш ефективних, 
вигідних і необхідних регіону підприємств, що, своєю чергою, підвищить ефективність 
використання обмежених регіональних ресурсів. 

Розробку регіональної програми розвитку малого підприємництва необхідно 
здійснювати відповідно до основних положень Закону України «Про державну підтримку 
малого підприємництва», а також відповідних нормативно-правових документів. 

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують розробку 
регіональної програми, є Положення Державного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва, де визначено її функціональні завдання [2], методичні 
рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого 
підприємництва, розроблені згаданим комітетом у 2004 р. та у 2008 р. [3], у яких визначено 
процедуру розробки регіональної програми, її положення, завдання та реалізацію. 
Стратегічні пріоритети соціально-економічної політики визначено в посланні Президента 
України до Верховної Ради [4]. Потребу у прискоренні європейської інтеграції та вступі 
України до Світової організації торгівлі, а отже і необхідність підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва визначено у розпорядженні 
Президента України «Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки в процесі Європейської та Євроатлантичної інтеграції» [5]. Таким 
чином, із урахуванням цих рекомендацій, основним стратегічним орієнтиром є залучення 
ресурсного потенціалу регіонів, забезпечення розвитку їх науково-технічного та 
інноваційного потенціалу, подолання депресивності територій, створення умов для 
формування в кожному регіоні високотехнологічного господарського комплексу, зокрема на 
кластерній основі [6]. 

Робота малих і середніх підприємців міста Первомайська Миколаївської області у 
2014 році  характеризується  зниженням як кількості суб’єктів малого і середнього 
підприємництва, так і надходжень податків від них до бюджетів усіх рівнів.   

Першочерговим завданням для утворення та зростання нових підприємств слід 
вважати створення сприятливого середовища. Тому, головними показниками, що 
характеризують процес становлення малого і середнього бізнесу, є динаміка зміни кількості 

 354



діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва та кількості зайнятих працівників в 
даній сфері. 

На кінець 2014 року очікується, що загальна кількість діючих суб’єктів малого і 
середнього підприємництва (юридичних та фізичних  осіб – підприємців)  становитиме 5038 
одиниць, темп росту порівняно з 2013 роком  - 87,3 % (рис. 1). 

 

 

5998 6000 

Рис. 1. Динаміка кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва  
(юридичних та фізичних осіб-підприємців) у 2012-2014 роках (одиниць) 

 

Кількість суб’єктів мікро-підприємництва (юридичних та фізичних осіб-підприємців)  
проти 2013 року зменшиться на 728 одиниць і на кінець 2014 року становитиме 5036 
одиниць,  кількість суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб-
підприємців) зменшиться на 2 одиниці  і становитиме 1 одиницю (ДП «Ливарний завод»), 
кількість суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб-підприємців)   
зменшиться на 1 одиницю  і становитиме 1 одиницю (ПАТ «Завод «Фрегат»). 

Загальна кількість діючих суб’єктів підприємництва у розрахунку на 10 тисяч осіб 
населення на кінець 2014 року становитиме 754 одиниці, а саме суб’єктів мікро-
підприємництва (юридичних та фізичних осіб-підприємців).   

Суб’єкти малого та середнього бізнесу відіграють помітну роль у наповненні 
бюджету. 

Так, за даними Первомайської ОДПІ  на кінець 2014 року надходження до бюджетів 
усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва (юридичних та 
фізичних осіб) зменшаться на 18,4 млн. грн. (або 25,3%) та складуть 54,3 млн. грн. (рис. 2). 

Середньомісячна заробітна плата  найманих працівників із 1542,0 грн. у 2013 році  
зменшилась до 1461,0  грн. у 2014 році, темп росту складає 94,8 %. 

Очікується зменшення середньорічної кількість зайнятого населення у малому і 
середньому підприємництві. Загальна кількість зайнятих у сфері малого і середнього 
підприємництва за 2014 рік у порівнянні з попереднім роком зменшиться на 3529 осіб або 
27,3 % (табл. 1). 

Всього у малому і середньому підприємництві у 2014 році зайнято 9399 особи або 
22,9 %  від  загальної кількості зайнятого населення. 

Інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва про майно комунальних 
підприємств, що пропонується в продаж або оренду здійснюється шляхом розміщення даної 
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інформації на інформаційному стенді відділу комунальної власності і земельних відносин та 
на офіційному сайті міста Первомайськ та сайті Миколаївської облдержадміністрації. 
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Рис. 2. Надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого і 
середнього підприємництва  у 2012-2014 роках (млн. грн.) 

 

Таблиця 1 
Динаміка зайнятих у малому і середньому підприємництві у загальній кількості 

зайнятого населення міста 
№ 
п/п 

Показник 
один. 
вимір 

2013 рік 
 

2014 рік 
очікуване 

Темп 
росту, % 

1. 
Кількість малого і середнього 
підприємництва - фізичних осіб 

осіб 5356 4630 86,4 

2. 
Чисельність працюючих у суб'єктів малого 
і середнього підприємництва 

осіб 7572 4769 63,0 

3. 
Загальна кількість зайнятих у малому і 
середньому підприємництві 

осіб 12928 9399 72,7 

4. 
Питома вага зайнятих у малому і 
середньому бізнесі у загальній кількості 
зайнятого населення 

% 31,5 22,9 х 

 

Загальна площа приміщень, переданих суб’єктам підприємницької діяльності у 2014 
році зменшиться на 83,1 м2, або на 1,7%, у  тому числі: в оренду – зменшиться на 83,1 м2, у 
власність – залишаться на рівні 2013 року. 

Забезпечено надання на пільгових умовах вільних нежитлових приміщень 
комунальної власності суб’єктам малого і середнього підприємництва.  

Пільги  по орендній платі надаються орендарям з метою: 
-   запобігання   банкрутству (у першу чергу комунальних підприємств міста); 
 - поліпшення фінансового стану, підвищення конкурентоспроможності  продукції 

(робіт, послуг) місцевого виробника, а також, якщо об’єкт оренди чи діяльність орендаря має 
важливе соціальне значення для міста.  

З метою фінансової підтримки малого і середнього бізнесу суб’єкти підприємницької 
діяльності залучаються бюджетними установами міста до участі у тендерах на закупівлю 
робіт, послуг за кошти місцевого бюджету. Найбільша перевага суб’єктам господарювання 
надавалась при закупівлі продуктів харчування та послуг з експлуатаційного утримання та 
ремонту доріг і утримання в чистоті доріг і вулиць міста.  

Велике значення має ефективне функціонування системи обігу споживчих товарів для 
задоволення потреб населення у високоякісних товарах та послугах, забезпечення належного 
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захисту прав споживачів, контролю за якістю та безпекою продукції, урегулювання відносин, 
пов’язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків та створення умов для 
продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками. 

Відмічається щорічне збільшення обсягів роздрібного товарообігу на малих і середніх 
підприємствах. У 2014 році очікується обсяг  роздрібного товарообігу в розмірі 571,4  млн. 
грн., що перевищує обсяг 2013 року в порівняних цінах на 1,9 %.  

Відбулись зміни в галузевій структурі малого і середнього бізнесу підприємців - 
фізичних осіб (табл. 2). 

Серед видів підприємницької діяльності продовжує домінувати торгово - 
посередницька діяльність. 

Так, у 2014 році у торгово-посередницькій діяльності зайнято 74,6 % від загальної 
кількості або 3454 підприємців, що менше, ніж у 2013 році на 22,3%. 

Очікуються позитивні зміни у виробничій сфері, так у 2014 році здійснює діяльність 
171 підприємець, що більше, ніж у 2013 році на 48,7%. 

Також у 2014 році  кількість фізичних осіб – підприємців, що здійснюватимуть 
побутове обслуговування у порівняні із 2013 роком збільшиться на 56 підприємців, або 21,5 
% та що надають транспортні послуги на 89 підприємців, або 23,1%.  

Іншими видами діяльності у 2014 році займаються 215 підприємців або 4,7 % від 
загальної чисельності.  

Таблиця 2 
Галузева структура малого підприємництва ( фізичних осіб – підприємців) 

Чисельність, одиниць  
Види  діяльності 2012 рік 

 
2013 рік 

2014 рік 
очікуване 

Торгово-посередницька діяльність 4905 4446 3454 1. 
% до загальної чисельності 85,0 83,0 74,6 
Виробнича сфера  109 115 171 2. 
% до загальної чисельності 1,9 2,1 3,7 
Побутове обслуговування 249 260 316 3. 
% до загальної чисельності 4,3 4,9 6,8 
Транспортні  послуги 378 385 474 4. 
% до загальної чисельності 6,6 7,2 10,2 
Інші види діяльності 127 150 215 5. 
% до загальної чисельності 2,2 2,8 4,7 

 Всього 5768 5356 4630 
 

Аналіз даних профілю міста свідчить про домінуючу торгівлю, коли водночас деяких 
видів послуг недостатньо (готельні послуги), або ж взагалі немає (прокат речей тощо). 
Звичайно, є послуги, які надаються у належному обсязі, але іноді їх пропозиція перевищує 
попит (роздрібна торгівля). Історичні пам'ятки міста могли б більш ефективно 
використовуватись для залучення туристів, адже туризм є однією з найбільш динамічних і 
конкурентних галузей. Саме такі переваги можуть сприяти розвитку бізнесу і, особливо, 
малого та середнього.  

Для аналізу діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва визначені сильні 
сторони, як переваги малого і середнього підприємництва, слабкі сторони, як недоліки 
малого і середнього підприємництва, можливості – фактори зовнішнього середовища, 
використання яких позитивно впливатиме на діяльність малих і середніх підприємств, 
загрози – фактори зовнішнього середовища, які можуть погіршити діяльність малих і 
середніх підприємств. 

Співвідношення сильних та слабких сторін з ринковими можливостями та загрозами 
малого і середнього підприємництва дають змогу визначити: 

- як скористатися ринковими можливостями, використовуючи сильні сторони малого і 
середнього підприємництва; 

- за рахунок яких сильних сторін можна вилучити існуючі загрози; 
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Таблиця 3 
SWOT  аналіз розвитку малого  і середнього підприємництва м. Первомайська 

SWOT-аналіз 
Сильні сторони  
Позитивні фактори сьогодення 

Слабкі сторони  
Негативні фактори сьогодення 

1. Вдале географічне розташування відносно основних ринків збуту 
продукції. 

1. Відсутність бізнес орієнтованої інформації. 

2. Наявність кваліфікованої робочої сили та можливість 
використання виробничого потенціалу населених пунктів 
Первомайського району. 

2. Низька активність суб’єктів підприємницької діяльності щодо 
створення будь-яких об’єднань, направлених на системну співпрацю з 
владою (бізнес асоціацій, кластерів, спілок, тощо). 

3. Туристична привабливість міста з цікавою і своєрідною історією, 
великою протяжністю річного узбережжя, унікальними 
ландшафтами та чудовими краєвидами. 

3. Слабка туристична інфраструктура. 
 

4. Сприятлива для інвестиційної діяльності структура земельних 
ресурсів, у тому числі вільні земельні ділянки. 

4. Земельний ринок тільки починає розвиватись. 
 

5. Сприяння та зацікавленість з боку влади в залученні інвестицій, 
підтримки розвитку малого і середнього підприємництва.  

5. Правова, економічна незахищеність підприємців. 
 

6. Спрощена система отримання адміністративних послуг через 
Центр надання адміністративних послуг. 

6. Відсутність маркетингового аналізу ринку виробництва та території 
міста. 

7. Офіційний сайт міста постійно удосконалюється.  7. Низька ділова активність. 
8. Вільні сегменти ринку для розвитку малого і середнього 
підприємництва (виробництво товарів і послуг), в економіці міста. 

8. Недостатній рівень підготовки менеджерів малого і середнього 
підприємництва. 

9. Ентузіазм і активність підприємців. 9. Несприятлива демографічна ситуація в місті, старіння населення.  

10. Наявність розвиненої мережі об’єктів інфраструктури для 
підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва. 

10. Тіньовий малий і середній бізнес. 
 

11. Наявна традиція проведення масових заходів, фестивалів, 
турнірів, виставок та ярмарків. 

11. Незбалансованість фахових пропозицій роботодавців та структури 
професій міських навчальних закладів. 

12. Наявний широкополосний  доступ до мережі Інтернет. 12. Велика кількість контролюючих органів та перевірок.  

13. Покриття мобільним зв’язком території міста складає 100%. 13. Відсутність актуального Генерального плану. 

14. Зменшення споживчого кредитування та кредитів на рахунок 
малого і середнього бізнесу. 

14. Спрощена система управління, швидке прийняття рішення. 

15. Можливість застосовування пільг по орендній платі та 
придбання нерухомого майна. 

15. Скорочення персоналу. 

16. Підвищення якості праці та мотивації персоналу. 16. Зменшення обігових коштів. 

Можливості Позитивні можливості, які очікуємо в майбутньому Загрози Негативні можливості, які очікуємо в майбутньому 

1. Подорожчання енергоносіїв та пального (як наслідок, комунальних 
послуг та витрат на транспортування).  

1. Можливі позитивні зміни в законодавстві. 

2. Реформа місцевих фінансів і територіально-адміністративна 
реформа.  

2.Можлива нестабільність політичної ситуації, нестабільне й 
непередбачуване законодавство.  

3. Політична стабільність в країні. 3. Нестабільність валюти, ріст курсів іноземних валют. 
4. Створення державної підтримки позитивного іміджу малого і 
середнього підприємництва. 

4. Агресивна конкуренція сусідніх міст (створення кращих умов для 
ведення бізнесу). 

5. Впорядкування податкового законодавства. 5. Інфляційні процеси. 

6. Державне стимулювання впровадження енергозберігаючих 
технологій. 

6. Вплив світової економічної кризи на соціально-економічні процеси, 
що відбуваються в місті. 

7. Відсутність прогресивних змін (або регресивні зміни) законодавства 
у сферах підприємницької діяльності, землекористування та 
містобудування (скасування спрощеної системи оподаткування для 
малого бізнесу). 

7. Розвиток сучасних систем передачі інформації. 

8. Відсутність дієвих стратегій розвитку на національному та 
регіональному рівнях.  

8. Розширення ринків збуту продукції. 

9. Розвиток бізнесової інфраструктури. 9. Зниження платоспроможного попиту. 

10. Покращення співпраці між бізнесом і владою, забезпечення 
постійного спілкування. 

10. Більш жорстка конкуренція. 
 

11. Сприяння в отриманні виробничих площ або виділенні 
земельних ділянок під їх будівництво. 

11. Перевищення пропозиції над попитом. 
 

12. Консультаційна та інформаційна підтримка підприємців з боку 
влади. 

12. Вірогідність поглинання.  

13. Перетворення ринків у сучасні торгівельно-ринкові комплекси.  
14. Розробка та впровадження стратегії розвитку малого і 
середнього підприємництва на національному та регіональному 
рівнях.  

 

15. Зниження цін постачальників.  

 16. Поява на ринку праці кваліфікованих кадрів. 

 17. Можлива державна підтримка. 

18. Децентралізація державного управління.  
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- які слабкі сторони малого і середнього підприємництва можуть завадити 
використанню можливостей;  

- яких загроз, підсилених слабкими сторонами малого і середнього підприємництва 
слід стерегтися більш за все. 

Шляхом аналізу відокремлені основні напрямки розвитку малого і середнього 
підприємництва та виявлені проблеми, пов‘язані з оперативною, фінансовою, інвестиційною 
та іншою діяльністю підприємництва.  

Аналіз та порівняння сильних та слабких сторін з можливостями та загрозами 
показав, що однією з конкурентних переваг малого і середнього підприємництва над 
великим з аналогічною сферою діяльності є швидке прийняття рішень. У той час, коли 
власники великих корпорацій змушені повертатися до оперативного управління компанією 
та вивчати бізнес-процеси з допомогою менеджерів, які їх створювали, власник малого чи 
середнього бізнесу швидко реагує на зміну кон‘юнктури, фінансових потоків, тощо. Отже 
одним з вагомих чинників успіху малого і середнього підприємництва є швидкий пошук 
оптимальної стратегії виживання та стрімкого реагування на зміну бізнес-клімату. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному розроблені заходи, які необхідно впроваджувати 
малому і середньому бізнесу для подальшого розвитку та можливі загрози, яких слід уникати 
в оперативній, фінансовій та стратегічній діяльності. Стратегія малого і середнього 
підприємництва повинна спрямовуватися не на зниження торгової націнки та витрат, а на 
збільшення ділової активності та залучення кваліфікованих кадрів. 

Розвивається та удосконалюється  інфраструктура підтримки малого і середнього 
підприємництва. В місті функціонує 59 об’єктів інфраструктури підтримки малого і 
середнього підприємництва, а саме: 1 біржа, 26 банків та їх філій, 4 кредитні спілки, 8 
страхових компаній, 1 аудиторська фірма, 1 бізнес – інкубатор, 1 бізнес - центр, 1 центр 
надання адміністративних послуг, 1 дозвільний центр, 8 юридичних фірм, 7 громадських 
об’єднань підприємців. Найголовніша функція такої інфраструктури – створення умов для 
ефективного здійснення підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, подолання 
труднощів для вирішення проблем, пов’язаних з відсутністю знань, досвіду з питань ведення 
бізнесу, доступу до кредитів. 

Одним із основних принципів взаємодії громадських об’єднань підприємців з 
представниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями є впровадження засад партнерства, відкритості 
та прозорості в питаннях реалізації державної політики у сфері підприємництва. 

Що стосується підтримки підприємницької діяльності в фінансовій сфері, то на неї 
позитивно впливає конкуренція в банківському середовищі. Існує безліч пропозицій 
банківського обслуговування для малого та середнього бізнесу. Так, на сьогоднішній день в 
місті працює 26 банків та їх філій, 4  кредитні спілки.  Ще однією структурою підтримки 
малого бізнесу є приватні підприємства, що надають юридичні консультації, консультації  з 
питань комерційної діяльності, допомогу при відкритті власної справи, тощо. Таких 
підприємств у місті налічується – 8. 

Отже, аналіз малого і середнього бізнесу м. Первомайська та підсумки виконання 
Програми розвитку малого підприємництва за 2013– 2014 роки показали: 

 - залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у тендерах та 
виконання місцевих замовлень; 

- розширення мережі роздрібної торгівлі за рахунок введення в експлуатацію нових 
об’єктів торгівлі; 

- здійснення заходів по стабілізації та розвитку ринку побутових послуг, розширення 
мережі побутового обслуговування; 

- застосування пільгових орендних ставок за надані приміщення суб’єктам малого і 
середнього підприємництва, які здійснюють виробничу діяльність; 

- сприяння розвитку книготорговельної мережі міста шляхом дотримання 
затверджених ставок орендної плати при укладенні договорів оренди приміщень;  
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- впорядкування процесу надання в оренду  та у власність об’єктів комунального 
майна; 

- забезпечення інформування (публікації у ЗМІ, розміщення на офіційному сайті міста 
та  сайті Миколаївської облдержадміністрації) суб’єктів підприємницької діяльності про 
зміни у законодавстві України, про регуляторну діяльність органів місцевого 
самоврядування з питань, що стосуються підприємницької діяльності, про проведення 
конкурсів; 

- організація і проведення ярмарків, виставок-продажу продукції місцевих 
товаровиробників із участю суб’єктів підприємницької діяльності; 

- формування позитивного іміджу малого та середнього бізнесу шляхом проведення 
заходів з відзначення «Дня підприємця»; 

- організація зустрічей, проведення нарад, семінарів, «круглих столів», «гарячих 
ліній» з питань роз’яснення податкового законодавства  та законодавства, що регулює 
підприємницьку діяльність; 

- створення реєстру вільних нежитлових приміщень, що пропонуються в оренду або у 
власність; 

- проведення відповідної роботи щодо забезпечення реалізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської  діяльності; 

- проведення нарад з різних питань малого і середнього підприємництва та засідань 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва; 

- проведення інформаційно-консультативної роботи; 
- вдосконалення проведення державної реєстрації юридичних та фізичних  осіб – 

підприємців та роботи державних адміністраторів; 
- вдосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг, покликаного 

забезпечити роботу по наданню адміністративних послуг всередині виконавчого органу без 
участі споживача адміністративних послуг; 

- надання організаційної та фінансової допомоги підприємствам малого та середнього 
бізнесу з метою створення додаткових робочих місць; 

- забезпечення створення банку даних щодо фінансово-кредитних установ та переліку 
їх послуг у сфері мікрокредитування. 

Висновки. Мале та середнє підприємництво, як невід’ємний сектор ринкової 
економіки, має явну місцеву орієнтацію, оскільки суб’єкти малого і середнього 
підприємництва планують свою діяльність, виходячи, перш за все, з потреб місцевих ринків, 
обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує 
підприємницький клімат. 

Аналіз стану розвитку малого і середнього підприємництва в місті Первомайськ  
Миколаївської області свідчить, що головними причинами гальмування цього сектору 
економіки є: 

- неоднозначність і суперечливість чинної нормативно-правової бази розвитку 
підприємництва; 

- нестабільність та важкий тягар оподаткування, регуляторний тиск, що примушує 
багатьох суб`єктів підприємницької діяльності відійти в “тіньову” економіку; 

- високі відсотки за кредитами комерційних банків та відсутність державної 
фінансової підтримки стримує розвиток низькоприбуткових, але необхідних  соціальних 
проектів;   

- нерозвинена інфраструктура підтримки підприємництва (відсутність або недостатня 
кількість: лізингових компаній, бізнес-інкубаторів, небанківських кредитних установ, бірж, 
технопарків тощо); 

- відсутність дієвої державної підтримки малого і середнього підприємництва; 

- зниження безпеки бізнесу, загроза рейдерства внаслідок недосконалої законодавчої 
бази із захисту прав власності суб’єктів господарювання; 
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- недостатній розвиток малого і середнього підприємництва в сфері виробництва 
(найбільша кількість підприємств припадає на сфери торгівлі та надання послуг); 

- недостатня фінансово-кредитна підтримка, відсутність дієвого механізму фінансово-
кредитної підтримки підприємництва; 

- недосконале і нестабільне законодавство; 
-  недостатність власних оборотних коштів; 
- відсутність чіткого розподілу повноважень органів контролю та перевірки суб’єктів 

малого і середнього підприємництва;  
- складна система видачі документів дозвільного характеру з питань  будівництва та 

землекористування  за принципом організаційної єдності;  
- низька купівельна спроможність населення; 
- низький рівень активності суб’єктів господарювання щодо реалізації засад 

державної регуляторної політики; 
- низька активність та рівень професіоналізму громадських об’єднань підприємців; 
- нестача кваліфікованих кадрів у малому та середньому підприємництві, які можуть 

професійно займатись бізнес – плануванням, прогнозуванням та управлінням фінансовими 
ресурсами; 

- недостатня інноваційна активність підприємців; 
- застарілі технології (недостатній інноваційно-технічний рівень); 
- недостатній розвиток туристичної сфери.  

 

Література: 
1. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний 

ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1001 від 21.07.2006 р. — Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006- %D0%BF. 

2. Про затвердження положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та 
підприємництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 667 від 26.04.2007 р. 
— Режим доступу : http://zakon 1 .rada.gov.ua. 

3. Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого 
підприємництва [Текст]. — К. : Держпідприємництво, 2004.-48 с. 

4. Про внутрішнє і зовнішнє становище України : Послання Президента України до Верховної Ради 
України // Урядовий кур'єр [Текст]. — 2008. — № 71. — С. 1,2. 

5. Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі 
європейської та євроатлантичної інтеграції [Електронний ресурс] : Розпорядження Президента України 
№ 1184/2005-рп від 03.10.2005 р. — Режим доступу : http://zakonl.rada.gov.ua. 

6. Про державні цільові програми : Закон України № 1621 IV від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної 
Ради України [Текст]. — 2004. — № 25. — С. 352. 

7. Бутко М.П.  Роль  малого  підприємництва  у  прискоренні  процесів  інноваційного  розвитку  в 
Україні/ М.П. Бутко, ОВ. Попело// Економіст. – 2011. – №5. – С. 49-53.  

8. Благодарний О.І.  Стан  розвитку  малого  підприємництва  Донецької  області 2006-2010  рр. 
[Електронний  ресурс] /  Благодарний О.І.,  Юріна Н.О.,  Скобцова Г.В. //  Економічний  вісник  
Донбасу. – 2012. – № 1. – (27). – С.12-18.  –  Режим  доступу: 
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evd/2012_1/2.pdf  

9. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики/ З.С. Варналій. – 4-те вид., стер. – К.: Т-
во «Знання», КОО, 2008. – 302 с. 

10. Комарницький І. М. Регіональна політика організаційно-економічної підтримки малих підприємств 
[Текст] : монографія /1. М. Комарницький. — Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 
2003. — С. 88. 

 
 

 
 

 361

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-
http://zakon/
http://zakonl.rada.gov.ua/


4. PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE OF THE 
REGION  

 

ГЛАВА 4.1. МЕХАНИЗМ ЭМИССИИ КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ И ЕГО 
ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЕКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ  

 

Барида Н.П. 
кандидат экономических наук, доцент 

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 
 
Важнейшим базовым элементом денежной системы является эмиссионный механизм, 

действие которого обеспечивает поступление денег в хозяйственный оборот. Эмиссионный 
механизм как базовый элемент денежной системы определяет, во-первых, порядок эмиссии, 
как наличных, так и безналичных денег в оборот, а, во-вторых, изъятия их из оборота. 

Характер влияния механизма денежной эмиссии на социально-экономическое 
развитие страны определяется, во-первых, особенностью современной конструкции денег 
как многоуровневого понятия, в основе которого лежит представление о деньгах как 
экономической категории, и, во-вторых, из особенностей количественного и качественного 
определения и оценки денежной массы, увеличение которой будет свидетельствовать именно 
об эмиссии денег, а не только о характере   их   выпуска   в   экономический   оборот.    

С   точки   зрения   анализа   воздействия эмиссии на процесс социально-экономического 
развития следует отметить, что понятие «эмиссия денег» и понятие «выпуск денег в 
хозяйственный оборот» – не являются равнозначными. Сегодня выпуск денег может быть 
представлен и как канал, по которому деньги поступают в хозяйственный оборот. На выпуск 
денег влияют различные факторы, и он означает распределение денежных средств среди 
участников хозяйственного оборота, которые нуждаются в дополнительных платежных 
средствах. Прежде всего, перераспределение осуществляется через кредитные организации в 
связи с кредитным характером современных денег. При этом постоянный выпуск денег как 
канал поступления денег в хозяйственный оборот может и не сопровождаться увеличением 
денежной массы. В свою очередь, такой выпуск денег, который приводит к росту денежной 
массы, означает их эмиссию. 

Исходным для исследования современного эмиссионного механизма и его влияния на 
процесс социально-экономического развития страны является понимание кредитного 
характера современных денег, как наличных, так и безналичных. К основными статьями 
активов центрального банка, которые служат обеспечением выпуска банкнот в обращение, 
относятся государственные ценные бумаги, официальные международные резервы, кредиты 
кредитным организациям, предоставляемые под залог государственных ценных бумаг, т.о. 
эмиссия наличных денег сегодня имеет фидуциарный (обязательственный) характер.  

Обеспечением депозитных денег являются работающие активы кредитных 
организаций, прежде всего, кредиты, т.е. эмиссия безналичных денег также носит сегодня 
фидуциарный (обязательственный) характер. При этом выполнение депозитными деньгами 
их функций во многом зависит от качества активов кредитных организаций, от ликвидности 
последних, способности кредитных организаций выполнять свои обязательства.  

Таким образом, следует подчеркнуть, что между обязательственной составляющей 
современных денег и эмиссионным механизмом существует взаимосвязь: понимание 
современных денег, как обязательств эмитентов (центрального банка, кредитных 
организаций), определяет специфику понимания эмиссионного механизма, но, с другой 
стороны, именно характер эмиссии приводит к преобладанию кредитной составляющей 
современных денег над их вещественной составляющей. 

Основная часть денег создается при расширении кредитования коммерческих банков 
за счет увеличения их депозитной основы. Кредитная система государства имеет 
возможность создавать и изымать из обращения безналичные деньги, тем самым реализуя 
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фундаментальное свойство сокращения или расширения депозитов, т.е. безналичных 
платежных средств посредством как производя многократные сокращения депозитов при 
уменьшении свободных резервов, так и за счет многократного увеличения вновь 
появляющихся непосредственно в обществе свободных резервов 

Этот процесс получил название выпуска денег в хозяйственный оборот или 
депозитной эмиссии при помощи создания безналичных платежных средств. Денежные 
средства на клиентских счетах в банках отражают записи остатков оборотов на основе 
безналичных расчетов. Банки, предоставляя кредиты, открывают клиентам счета на суммы 
выданных кредитов, формируя тем самым долговые требования. Банки фактически 
превращают в платежные средства долговые требования к своим клиентам. Этот процесс 
зависит от состояния спроса на деньги, величины свободных резервов кредитных 
организаций, ликвидности банков и других факторов. 

Наряду с иными мерами госрегулирования монетарной сферы, эмиссия национальной 
валюты должна обеспечивать условия для роста занятости населения и в целом 
экономического роста на основе развития эффективного механизма товарно-денежных, 
денежно-кредитных и финансовых отношений, расширенного производства товаров и услуг. 
При этом денежная эмиссия должна осуществляться с учетом ряда внешних и внутренних 
факторов: объем ВВП и темпы экономического роста, состояние платежного баланса страны, 
уровень развития и структура финансового рынка, банковской и кредитной систем, 
соотношение безналичного и наличного денежных оборотов, скорость оборота денег, цели 
денежно-кредитной, валютной и финансовой политик государства, и т.д. 

В свою очередь, состояние экономики во многом определяется оптимальностью 
эмиссионного механизма, на который влияют макро- и микроэкономические, внутренние и 
внешние, объективные и субъективные факторы. 

Определение оптимального объема денежной эмиссии – достаточно сложная задача, 
поскольку и различные виды финансовых активов могут в той или иной степени выполнять 
различные функции денег. 

Именно кредитный (долговой) характер современных платежных средств, а также рост 
доли платежных средств, выполняющих отдельные функции денег и эмитируемых на основе 
развития финансовых отношений, приводит к тому, что суммарный объем эмитированных 
денежных средств может превосходить и значительно превосходит суммарный объем 
созданного в обществе продукта (ВВП). Все это ставит сегодня по-новому вопрос об 
оптимальности денежной эмиссии, влияния ее механизмов на социально- экономический рост 
и возможности ее эффективного регулирования. 

На объем денежной эмиссии и ее структуру влияет способ ее организации: 
эндогенный или экзогенный. Вопрос об экзогенном или эндогенном характере создания 
денег в эмиссионном механизме в отношении национального хозяйства имеет 
принципиальное значение. Экзогенный характер изменения денежной массы 
свидетельствует о том, что центральный банк эффективно контролирует процесс денежной 
эмиссии. Эндогенный характер денежной эмиссии свидетельствует, что увеличение 
денежной массы в обороте связано не с действием депозитно-кредитного мультипликатора 
банковской системы, а со значительным поступлением в экономику страны средств от 
продажи валютной выручки и косвенным кредитованием правительства. 

Учитывая состояние внутреннего валютного рынка, к источникам безналичной 
денежной эмиссии следует отнести и такие, как получение кредитов от различных 
международных кредитно-финансовых организаций, покупка центральным банком в 
процессе валютных интервенций иностранной валюты как способ регулирования курса 
национальной валюты вследствие роста предложения иностранной (реакция на рост 
экспортной выручки, выручки от использования заграничной собственности), иностранные 
инвестиции, главным образом портфельные, продажа наличной иностранной валюты, то 
можно констатировать эндогенный характер денежной эмиссии. Эмиссия денег управляется 
в этом случае макроэкономическими эндогенными факторами, независимыми от целей 
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активного регулирования со стороны центрального банка. Казалось бы, в данном случае 
эмиссия денег происходит в соответствии с потребностью экономики. Но диспропорции в 
развитии российской экономики конца 90-х – начала 2000-х годов приводили к тому, что 
эмиссия денег в нашей стране, главным образом, определялась объемами экспорта, валютной 
выручкой экспортеров и иностранными реальными и финансовыми инвестициями, 
валютными переводами остербайтеров, необходимостью финансирования дефицита 
госбюджета и поддержки ликвидности банков во время кризиса,  поддержания курса гривны, 
которые значимо влияли на процесс предложения денежной массы. 

Как справедливо отмечали в свое время русские ученые проф.  Наливайский В.Ю. и 
Иванченко И.С. в статье «Анализ российского механизма денежного предложения», «не 
операции Центрального банка определяют в нашей стране основную часть колебаний 
объемов денежных средств в обращении…», а та ситуация, которая складывается в 
промышленном производстве, оказывает влияние на сжатие и расширение денежной массы 
[1, с.23]. 

Источниками денежной эмиссии экзогенного характера являются кредиты, 
предоставляемые банковской системой. При этом в платежные средства превращаются 
банковские требования к участникам хозяйственного оборота. Оценка процесса насыщения 
экономики деньгами на кредитной основе как инфляционного  фактора  игнорирует   их   
позитивную   роль  в   развитии   экономики.   Более того, очевидно, что именно кредиты должны 
стимулировать рост производства и выпуск товаров, а, следовательно, и служить фактором 
сокращения инфляции, которая в значительной степени сегодня носит немонетарный 
характер. 

Переход к экзогенному способу денежной эмиссии и, соответственно, повышению 
уровня монетизации экономики предполагает активное использование механизма депозитно-
кредитной мультипликации. Денежно-кредитная мультипликация в развитых странах 
является основным инструментом формирования денежной эмиссии через эмиссию 
кредитных денег. В Украине этот инструмент пока работает все еще недостаточно, хотя, 
имеет повышательную тенденцию. 

Денежный мультипликатор, как числовой коэффициент, показывает изменение 
денежного предложения в результате изменения денежной базы на одну денежную единицу, 
является адекватным показателем уровня спроса на деньги и – косвенно – инфляции. 
Увеличение денежного мультипликатора не будет иметь инфляционных последствий в том 
случае, если значительная часть вновь выпущенных в обращение денег «осядет» на 
депозитах, и затем будет использоваться для кредитования материального производства. 

Оценивая действия механизма денежной мультипликации, следует учитывать такие 
факторы, как: 

– условия и уровень межбанковских кредитов; 
– зависимость возможного объема кредитных вложений от уровня депозитов в 

банках; 
– изъятие определенной доли банковских депозитов в виде наличных денег; 
– уровень процентной ставки по кредитам, в том числе, межбанковским; 
– стремление банков к получению максимально возможной прибыли в краткосрочном 

периоде; 
– открытость денежного (финансового) рынка. 
Но реальную картину состояния денежной сферы должны отразить депозитный и 

кредитный мультипликаторы. В отличие от денежного мультипликатора, показатель 
депозитного мультипликатора не содержит в числителе компонент наличных денежных 
средств. Это позволяет более точно оценить активность банковского сектора. Депозитный 
мультипликатор растёт по мере того, как в денежной массе повышается доля депозитного 
компонента и сокращается доля наличных. 

При оценке механизма банковской мультипликации большое значение имеет учет 
факторов, влияющих на его показатель. Когда увеличивается величина уставного капитала 
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банка, и капитализация банковской системы в целом растет, то в результате эти процессы 
оказывают существенное влияние на механизм и коэффициент мультипликации. Но если 
происходит официальное увеличение устанавливаемого минимального размера капитала для 
банков, то их количество может сократиться таким образом, что во всей банковской системе 
совокупная величина капитала может уменьшиться. 

Существенное влияние на функционирование механизма мультипликации оказывают, 
помимо всего прочего, конъюнктура некоторых сегментов финансового рынка, объемы 
кредитов центрального банка, размеры межбанковских кредитов, изменения доходов 
населения в денежной форме, динамика инфляции на потребительском рынке, структура 
привлеченных ресурсов в банковском секторе. 

Однако по некоторым позициям тенденция может оказаться обратной, например, если 
кредитные институты предпочтут инвестиционные операции (вложения в ценные бумаги, 
покупка валюты) в ущерб кредитованию реального сектора экономики. Кроме того, в 
условиях стагфляции, когда рост цен не сопровождается подъемом производства, банки 
также вынуждены сокращать объемы кредитования. 

Одним из ключевых факторов оптимизации денежной эмиссии является мо-
дернизация банковского сектора страны. Лишь на первый взгляд представляется, что 
основой для осуществления эмиссии является только деятельность Национального банка 
Укрины, а мультипликация и депозитная эмиссия, проводимая системой коммерческих 
банков, происходит как следствие и в рамках регулирования, осуществляемого центральным 
банком. Но, если банковская система слаба в силу элементарного недостатка кредитных 
ресурсов, то и депозитная эмиссия не произойдет в объемах, необходимых экономике. Более 
того, без участия коммерческих банков невозможна не только депозитная, но и денежная 
эмиссия вообще, поскольку любая эмиссия осуществляется через безналичную эмиссию при 
непосредственном участии банковской системы. 

Банки Украины имеют слабый потенциал и слабо кредитуют реальный сектор эконо-
мики, что связано, во-первых, с низким уровнем доверия вкладчиков до банков, неразвитостью 
банковских институтов, во-вторых, с низкой мультипликацией в процессе эмиссионной 
деятельности банков и, в-третьих, с высокими рисками предоставления кредитов реальному 
сектору. 

Эмиссионная политика, основанная на использовании положительных свойств 
кредита, усиление «кредитной природы» денег, политика, направленная на выпуск денег по 
линии кредитования экономики (а не только в зависимости от динамики официальных 
международных резервов), позволит избежать новых «финансовых пузырей», будет 
способствовать преобразованию сбережений в инвестиции, реализуемые на кредитной 
основе. 

Роль Национального банка Украины в регулировании кредитных отношений в 
докризисный период слабо стимулировалась политикой рефинансирования, и только в 
последнее время, в посткризисный период активизировалась. Таким образом, роль и зна-
чение кредита в эмиссионном механизме Украины растет. Деньги в процессе создания и 
далее – при движении в денежном обороте должны быть кредитными (иметь кредитный 
характер) [2, c. 23], причем важно, чтобы соблюдались количественные и качественные 
границы кредита. Только в таком качестве, согласно общепризнанной теории, деньги в 
современной экономике они не только выполняют свои функции, но и способствуют 
расширению деловой активности, развитию предпринимательства, социально-
экономическому росту страны.  

Подводя итог, следует отметить, что ключевыми факторами оптимизации денежной 
эмиссии являются: во-первых, денежно-кредитная политика, направленная на обеспечение 
стабильности финансового сектора, с учетом решения задач снижения инфляции, 
поддержания свободного курсообразования, проведение  денежной политики, 
ориентированной на экономический рост в условиях модернизации экономики; во-вторых, 
обеспечение нормального функционирования банковской системы, и в-третьих, достижение 
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оптимальной структуры денежной массы (снижение доли наличных денег и рост М2). 
Данные факторы способствуют выполнению основного критерия оптимальности эмиссии 
денег – соответствия денежной массы потребностям экономики. 
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ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» 
 

Необхідною передумовою соціально-економічного розвитку будь-якого регіону є 
ефективність використання його фінансових ресурсів, найвагомішою складовою серед яких 
залишаються бюджетні. Рівень відкритості інформації про їх використання та можливості 
громадськості контролювати процес їх розподілу свідчить про розвиненість та 
демократичність суспільства як окремого регіону, так і країни в цілому.  За останні роки 
рівень усвідомлення громадянами необхідності  своєї участі в процесі управління розвитком 
регіону та розподілом його ключових активів постійно зростає, а тому виникає необхідність 
впорядкування взаємодії між такими учасниками місцевого управління, як влада, 
підприємництво та громадськість, та забезпечення однакового їх доступу до інформації з 
метою підвищення участі останніх у визначенні пріоритетних напрямів бюджетного 
фінансування. Участь громадськості у процесі вибору програм, що потребують 
фінансування, та забезпеченні ефективності і прозорості використання бюджетних ресурсів, 
нажаль, супроводжується в наш час певними труднощами.  

  Проблеми участі громадськості в бюджетному процесі досліджуються в роботах 
таких вітчизняних науковців як:  Л. Абрамов, Т. Азарова, М. Кульчицький, С. Цюцюра, Д. 
Базілевич, Е. Валентайн, І. Вінокуров, М. Гаращенко, Н. Жугай, В. Крижанівський, Л. 
Нечипоренко, Е. Рахімкулов, М. Руденко, О. Суслова, Т. Фулей., С. Чередніченко та 
іноземних таких, як; Дж.М. Б'юкенен,  Г. Пизіна, М. Замятина, В. Безкровная та інші.  
Дискусійність зазначених питань  свідчить про необхідність розробки комплексних підходів 
до формування механізму участі громадськості у бюджетному процесі на всіх рівнях та 
моніторингу існуючих суспільних проблем. 

В Україні протягом досить тривалого періоду в основі формування бюджетів усіх 
рівнів використовувався програмно-цільовий підхід, очікування від його використання 
сьогодні набагато вищі, а ніж фактично-отримані результати. В основі зниження 
результативності реалізації програмно-цільового методу залишається достатньо високий 
рівень корумпованості влади та низький рівень усвідомлення кожною людиною своїх 
можливостей щодо впливу на законодавчі та фінансові процеси в країні, а також відсутність 
чітких механізмів співпраці з владою. 

В наш час одним із напрямів підвищення рівня соціально-економічного розвитку 
залишається підвищення рівня співпраці та координації зусиль між підприємництвом, 
владою та суспільством, яке в свою чергу створює громадські інститути для офіційного 
просування своїх інтересів.  В більшості країн Західної Європи співпраця з громадськістю є 
невід’ємною передумовою досягнення ефективності управління на місцевому рівні.   

Так зокрема досвід участі громадськості в процесах соціально-економічного розвитку 
Німеччини свідчить про чітку ієрархію системи громадського впливу, яка починається з 
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участі громадськості у повсякденному вирішенні справ кожного об’єднання і закінчується 
впливом на законодавчі ініціативи як на місцевому рівні, так і на рівні впливу на 
законодавство в країні. 

В США рядові громадяни переймаються питаннями розподілу бюджетних коштів на 
рівні окремої території більше ніж бюджетними видатками країни. В цій країні, як і у нас, 
створені громадські ради, проте їх дієвість і вплив на рішення місцевих органів влади 
набагато вищій, оскільки там досить чітко визначені межі впливу громадян на бюджетний 
процес штату. 

Досить високий рівень співробітництва громадських організацій  і влади у Японії,  де 
спостерігається чіткі  механізми такої взаємодії. Японський варіант співпраці громадськості і 
влади представлений, громадськими радами, комітетами, асоціаціями, а на найнижчому рівні 
такої співпраці -  «пунктами контакту»,  які співпрацюють безпосередньо з громадянами і 
надають різного роду консультації і допомоги, а також приймають їх побажання. 

Заслуговує на увагу і досвід прозорості бюджетних витрат та надання громадськості 
всієї необхідної інформації про них у Великобританії, яка розробила проект «Покажіть нас в 
найкращий спосіб у змаганні». Цей проект було реалізовано з метою надання громаді 
інформації про всі бюджетні видатки, так щоб кожен громадянин міг отримати інформацію 
про будь-яку частину видатків місцевих бюджетів.  

Значний розвиток участі громадськості в багатьох країнах зумовив появу навіть 
окремої науки  управління громадською думкою - public relations, особливий внесок в її 
розвиток здійснили так науковці, як: С. Блек, А. Ледбеттера Лі,  Е. Бернейза, П. Харлоу та 
інші науковці Франції, Німеччини та Великобританії. Розвиток науки про зв’язки з 
громадськістю тільки підтверджують важливість і необхідність дослідження питань 
пов’язаних з взаємодією владних структур і суспільства, консолідації зусиль громадян та їх 
впливу на законотворчість та фінансові процеси на місцях. Крім того одним із базових 
положень угоди  між Україною і Європейським Союзом залишається підвищення рівня такої 
співпраці. 

За останній рік робота з громадськістю  суттєво активізувалася: створюються нові 
організації, які не просто  функціонують на папері, а дійсно орієнтовані на результат, 
з’явилися нові можливості для підвищення  рівня усвідомлення громадськими лідерами їх 
ролі та впливу на процеси міста та країні в цілому. Аналіз даних по реєстрації громадських 
організацій м. Суми свідчить, що за останні 5 років кількість неприбуткових громадських 
організацій збільшилася більше ніж на 200 учасників, які функціонують за різними 
напрямами:  

 підвищенню розвитку різних видів спорту 
 розвитку садівництва та тваринництва в регіоні; 
 вирішенню політичних конфліктів та захист законних інтересів різних категорій 

громадян; 
 розвитку підприємництва та збільшення обсягів залучення інвестицій; 
 розвитку науки і освіти в регіоні; 
 захисту інтересів різних верств  та груп населення тощо. 
Не зважаючи на значну кількість громадських об’єднань в м. Суми, однією з проблем 

їх функціонування залишається значний рівень пасивності більшості з них. Так, зокрема, 
активність громадських організацій  можна, на нашу думку, підтвердити такими даними: 

 участь громадських організацій у процесі підвищення прозорості використання 
бюджетних ресурсів; 

  активність у загально-міських заходах; 
 моніторинг існуючих потреб громади та  визначення прозорих критеріїв  

ранжування  таких проблем за гостротою; 
 забезпечення поінформованості суспільства про загальний перелік існуючих 

проблем та вирішення найгостріших із них;  
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 відгуки громадян, вдячних громадським об’єднанням та наявність відкритих 
способів взаємодії громадських організацій з громадянами; 

 інші показники, що свідчать про активність чи пасивність громадських організацій. 
Аналіз активності Сумських громадських організацій свідчить  про наявність 

суттєвого активу таких організацій, які дійсно є реальними учасниками суспільних процесів 
і, в той же час, має місце існування значної кількості формальних учасників, які залишаються 
на папері. Активність громадськості м. Сум  потрібно суттєво збільшувати та підвищувати 
рівень її свідомості та взаємодії з владою. З метою поглиблення  такої взаємодії в м. Суми 
створено дорадчі громадські органи – Громадські ради, а з метою залучення громадськості 
до підготовки рішень Сумської міської ради створено громадські комісії до основних 
повноважень яких відноситься: 

 право дорадчого голосу при прийнятті рішень; 
  ініціювання актуальних питань до розгляду та прийняття участі у формуванні 

проектів рішень міської ради з питань, які входять до компетенції відповідної експертної 
комісії; 

  вивчення особливостей діяльності підконтрольним та підвідомчим міській раді 
органів, а також їх посадових осіб;  

 вивчення проектів рішень Сумської міської ради; впровадження громадського 
контролю за прийнятими міською радою рішеннями. 

З метою участі громадськості м. Суми у різних сферах місцевого управління, 
створюється наступні види  громадських експертних комісій: 

- з питань законності взаємодії з правоохоронними органами, місцевого 
самоврядування, депутатської етики, регламенту та регуляторної політики; 

- з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, надзвичайних 
ситуацій та екології; 

- з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин; 
- з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення; 
- з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді; 
- з питань контролю за використанням об’єктів комунальної власності та 

приватизацією; 
- з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, обліку, 

цін та інвестиційної політики; 
- з питань транспорту, зв’язку, промисловості, енергозбереження, підприємництва, 

торгівлі та побутових послуг [1]. 
Створення експертних комісій передбачає вибір з числа поданих заяв 5-10 осіб, які 

представлятимуть окрему комісію з визначених вище переліком питань, відповідно до 
рішення Сумської міської ради. Не зважаючи на достатньо відкритий процес подачі заяв, 
залишається не достатньо зрозумілим для громадськості процес вибору критеріїв, за якими 
здійснюватиметься відбір представників громади до цих експертних комісій. На зборах 
передбачено голосування по кандидатурам, які будуть представляти громадські експертні 
комісії. При цьому основною проблемою залишається не тільки низький рівень 
поінформованості громадян щодо формування таких комісій, а потреба конкретизації 
критеріїв за якими провадитиметься такий відбір. За умов подальшого зростання 
зацікавленості громадян в  усіх сферах господарювання і суспільного розвитку, в тому числі 
і бюджетному процесі, виникає потреба визначення чітких критеріїв, яким мають відповідати 
представники громадських організацій для того, щоб представляти інтереси суспільства в 
громадських експертних комісіях. Серед таких критеріїв, на нашу думку, можуть бути: 

- відповідний рівень освіти чи фахове спрямування члена відповідної експертної 
комісії; 

- участь у проектах тісно пов’язаних з напрямом діяльності експертної комісії та 
сприяння розвитку окремих питань, за якими планується подальша діяльність; 
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- поінформованість у питаннях  за якими здійснюватиметься діяльність експертної 
комісії;  

- наявність пропозицій щодо формування системності розвитку окремих питань та 
пропозицій щодо удосконалення роботи експертної комісії тощо. 

Крім того досвід інших країн свідчить про необхідність формування законодавчих 
механізмів розвитку інших видів громадських ініціатив на місцях, які б дозволили також 
приймати участь і у повсякденному вирішенні найбільш проблемних питань розвитку міста 
та розподілу його ресурсів. А тому сьогодні виникає потреба розширенні сфери участі 
громадськості та побудові ефективного механізму взаємодії таких ключових ланок як влада, 
підприємництво і громадськість. Серед основних завдань побудови такого механізму 
співпраці між владою, громадськістю і підприємництвом є  забезпечення стабільного 
соціально-економічного зростання. Кожен регіон в Україні сьогодні має власні особливості 
такої взаємодії. Зокрема механізм взаємодії з громадськістю у м. Суми умовно  можна 
представити   у вигляді рис. 1. 

 
 

Рис.1. Механізм взаємодії основних учасників  бюджетного процесу в м. Суми 
[авторська розробка] 

 

Існуючий механізм взаємодії влади, підприємництва і громадськості  в питаннях  
впливу на розподіл бюджетних ресурсів сьогодні потребує суттєвих організаційних, 
методичних та інших змін. В роботі [2] визначено складові механізму взаємодії всіх 
ключових учасників бюджетного процесу та можливості громадськості впливати на 
бюджетне законодавство. Головним завданням побудови механізму такої взаємодії, на нашу 
думку, є забезпечення ефективної співпраці між всіма учасниками, з метою забезпечення 
потреб громади та  підвищення  прозорості і ефективності використання  бюджетних 
ресурсів. Досягнення цієї мети можливе шліхом забезпечення наступних умов: 

- створення громадського активу шляхом активізації участі громади в питаннях 
розвитку міста та задоволення потреб населення (результативність дій учасників 
громадськості сприятиме залученню нових; 

- забезпечення сталої і результативної співпраці між громадським активом та 
владою (при цьому остання має бути максимально відкритою у готовою до такої співпраці); 

- забезпечення функціонування системи моніторингу громадськістю діяльності  
всіх ланок влади та процесу прийняття  рішень органами місцевого самоврядування, окремих 
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посадових осіб, що займають посади пов’язані з прийняттям рішень в ключових сферах 
господарювання тощо;  

- розробка антикорупційного пакету пропозицій, та його впровадження в життя 
міста шляхом формування громадських юридичних практик та співпраці з правоохоронними 
органами; 

- розробка та впровадження системи моніторингу існуючих проблем громади 
шляхом вільного подання їх  до громадського активу кожним громадянином; 

-  створення бази даних  для вирішення нагальних проблем і питань,  що 
потребують першочергового вирішення (шляхом отримання від громади заявок з 
відповідними кошторисами на отримання фінансування, їх перевірка представниками 
громадського активу та формування пропозицій для включення найбільш гострих проблем 
до списку тих які будуть подаватися органам влади для отримання фінансування з бюджету); 

- складання пропозицій щодо удосконалення інвестиційних процесів міста та 
можливості вирішення стратегічних питань шляхом об’єднання різних видів ресурсів 

- формування порядку вирішення спірних питань в умовах координації зусиль  
громадськості і влади; 

- напрацювання пакету альтернативних пропозицій з метою уникнення 
непорозумінь з владними структурами; 

- підвищення рівня співпраці громадськості та засобів масової інформації з 
метою поширення інформації між громадою та проведення дослідження питань корупції у 
місті; 

- підвищення  ефективності бюджетного планування шляхом безпосередньої 
участі представників активу у формуванні стратегічних і оперативних бюджетних планів; 

- моніторинг змін внесених радою до місцевого бюджету та доцільності їх 
внесення; 

- підвищення якості інформаційної компанії та просвіти серед громади тощо. 
Забезпечення всіх цих умов можливе при відкритості влади і її бажанні співпрацювати 

з громадськістю, та при бажанні громадськості приймати активну участь у бюджетному 
процесі. Крім того одним із ключових учасників бюджетного процесу міста мають виступати 
ЗМІ, які в свою чергу активно поширюватимуть інформацію серед громадськості. 
Висвітлення інформації у ЗМІ дозволить підвищити інтерес громадськості до процесу 
формування  і виконання бюджету та сприятиме удосконаленню системи інформаційно-
аналітичного забезпечення громадськості, в цілому. 

В свою чергу, підвищення зацікавленості підприємницьких структур можливе також 
через громадські інститути, які їх представляють у бюджетному процесі. Це дозволить не 
тільки врахувати інтереси підприємництва, а і забезпечити його бажання  приймати участь в 
інвестиційних процесах міста. 

Досвід громадської активності з часом забезпечить формування так званої 
«громадської культури», яка свідчитиме про зростання активності громадськості і бажання 
брати участь у всіх сферах життя міста.  

Таким чином, на сьогодні питання необхідності участі громадськості  в бюджетному 
процесі має набути нових завдань, вирішення яких потребує удосконалення організаційних, 
методичних, правових, етичних та інших складових механізму взаємодії всіх учасників 
бюджетного процесу. При цьому основним завданням залишається підвищення рівня 
усвідомлення самою громадськістю її значення і впливу на всі сфери життя міста. 
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Strategic goal of the economic changes in Ukraine is formation of the socially oriented 
economics of the administrative-territorial units, which is impossible without complex analytical 
research of the conditions and results of the economic and social processes balance provision. 
Social development should correspond to the state of the economics state, promote crisis 
overcoming, provide grounded level of minimum social guarantees and standards of life, keep 
positive natural population growth, increase the level of education and qualification, promote 
cultural development, etc.  

Generalization of the theoretical and methodological elaborations on the estimation of the 
administrative-territorial unit’s social development level is an evidence of clear methodological 
basis absence. An analysis of social development management of the administrative-territorial unit 
requires further substantial investigation, which is caused first of all by the dynamics of social 
changes during society transformation.  

Social development of the administrative-territorial unit is considered here as collection of 
the evolutional processes of the regional potential use (endogenous and exogenous for region) with 
the aim of recreation and improvement of human capital, and creation of the possibility for region’s 
population to satisfy the whole complex of their physiological and social needs of the objective and 
subjective nature today and in future.  

The main tasks of social development are: 
- creation of favourable conditions for employees’ welfare improving at the expense of 

personal labour contribution, entrepreneurship, and business activity; 
- development and implementation of the organization’s salary progressive model, which is 

based on the objective value of the working force at the expense of labour remuneration part 
increase at the fund of labour remuneration at the expense of material expenses part reduction in the 
products cost price structure; 

- provision of the progressive changes in the ratio between tariff and over-tariff parts of the 
labour remuneration. It will promote labour productivity increase and provide optimal, grounded 
inter-branch, inter-qualification, and inter-positional differentiation of the salary; 

- collection of the necessary financial resources for provision of appropriate help in view of 
unemployment for working places saving in case of denationalization and privatization, stimulation 
of small-scale enterprises development, introduction of public works system, professional retraining 
of persons, who lost their work, for fulfilment of the protection programme for the poor, with many 
children and incomplete families, nonworking pensioners, disabled persons with monthly indexing 
of money payments to the mentioned population categories according to the actual rates of inflation; 

- expenses compensation for housing payments taking into account material stratification of 
the population caused by liberalization of the rent and communal bills; 

- provision of the fair system of pension contributions taking into account labour 
contribution of each individual person; 

- introduction of moral and fiscal stimuli for creation and widening of the activity field of 
the territorial funds of population social support, charitable organizations development; 

- protection of the intellectual potential of the society, its efficient use and multiplication, 
promotion of steady increasing role, prestige, and labour remuneration of engineering technical 
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manpower, managers, scientific and creative intelligentsia – scientists, literature and arts 
personalities, medical men, teachers, workers of culture institutions; 

- development support of spiritual field, education, science and culture; stimulation for 
creation of nonstate institutions of science, culture, education, formation of the insurance medicine, 
implementation of country’s partnership with private institutions for social policy issues solution; 

- performance of measures on the social adaptation of youth to the market economy 
conditions, provision of youth with guarantied opportunities of education, professional training, and 
employment; 

- saving of the social designation institutions profile in the process of privatization, which 
are on the balance of state enterprises and organizations and their transfer to the local authorities 
[1].  

In the frames of socio-ecologo-economic system, social component is considered as group 
of people, who are united by some relations, caused by historically changeable way of production of 
the material and mental goods, common habitation territory, and risk rate of collision with 
unpredicted and unwanted consequences. Social subsystem includes the following components: 
elements of demographic, social, and ethnic nature, gender-age structures; birth and death rates, 
population employment; education rate, labour resources qualification, and all such indices, as 
specific weight of the diseased regarding general number of population, specific weight of need for 
working force regarding general number, etc. (table 1). 

Every year, in Ukraine, the number of population reduces on average by 350 thous. persons. 
Average duration of life is 75.8 years among women and 65.9 years among men. Rating of Ukraine 
among other world countries here is very low: 102nd place among women and 126th place among 
men. In scope of the infantile mortality, Ukraine takes the first place in Europe. 

The number of the existent population in Ukraine as of 1 April, 2014 was 45377.6 thous. 
persons. During January–March 2014 the number of population reduced by 48.7 thous. persons, 
which in calculation per 1000 existent population was 4.3 persons. At the same time, population 
growth is fixed in seven regions: АR Crimea, Sevastopol (city council), Kyiv city, Rivne, 
Zakarpattya, Volyn, and Kyiv region (2.7–0.7 persons per 1000 existent population). 

Table 1 
Dynamics of some social subsystem components  

Year 

Number of 
existent 

population, 
total thous. 

persons 

Growth 
index 

Specific 
weight of the 

diseased 
regarding 
general 
number 

Growth 
index 

Specific 
weight of the 

employed 
population 
regarding 
general 
number 

Growth 
index 

Specific 
weight of the 

need for 
working force 

regarding 
general 
number 

Growth 
index 

2000 49429.8 1 0.677142129 1 0.408154595 1 0.00138 1 

2001 48923.2 0.989751 0.678451123 1.001933 0.408221457 1.000164 0.001981 1.435507 

2002 48457.1 0.980322 0.665186319 0.982344 0.414618291 1.015836 0.002557 1.852899 

2003 48003.5 0.971145 0.67880467 1.002455 0.420038122 1.029115 0.002891 2.094928 

2004 47622.4 0.963435 0.683984847 1.010105 0.426179697 1.044162 0.003496 2.533333 

2005 47280.8 0.956524 0.696096513 1.027992 0.437386846 1.071621 0.003947 2.860145 

2006 46929.5 0.949417 0.686987929 1.01454 0.441734943 1.082274 0.003633 2.632609 

46646 0.943682 0.703318613 1.038657 0.448156326 1.098006 0.003638 2.636232 2007 

2008 46372.7 0.938153 0.700131759 1.033951 0.452255314 1.108049 0.001965 1.423913 

2009 46143.7 0.93352 0.715850701 1.057165 0.437578694 1.072091 0.001426 1.033333 

2010 45962.9 0.929862 0.719710897 1.062865 0.44092083 1.080279 0.00139 1.007246 

2011 45778.5 0.926132 0.707340782 1.044597 0.443968238 1.087745 0.001295 0.938406 

2012 45633.6 0.9261315 0.682874 1.0084646 0.4460376 1.092815 0.0014003 1.0146988 

45553 0.9232006 0.6810528 1.0057751 0.44792 1.097427 0.0011876 0.8605999 2013 

Source: on the basis of data of State service of statistics of Ukraine [2]  
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The rate of registered unemployment in general in the country for the end of April 2014 was 
1.8% of working age population, in the rural area – 2.3%, in the urban settlements – 1.6%. The 
number of working age according to the methodology of International Labour Organization (ILO) 
was on average in 2013 – 1576.4 thous. persons (in 2012 – 1656.6 thous. persons, in 2011 – 1731.7 
thous., in 2010 – 1784.2 thous. unemployed) or 7.7% (in 2012 – 8.1%, in 2011 – 8.6%, in 2010 – 
8.8%). As of 1 May, 2014, salary payment indebtedness was 1008.5 million UAH, of which 624.1 
million UAH were owed by economically active enterprises. Among economically active 
enterprises, 71.5% of the salary payment indebtedness dropped to the enterprises of non-state form 
of property. 

Salary payment indebtedness for April 2014 grew 8 times in 8 of 27 regions of Ukraine, the 
highest rate was in Kherson (150.0%), Dnipropetrovsk (131.8%), and Odesa (112.9%) regions. 

According to the quarterly data of State Statistics, in December 2013, 57.8% of the 
employees got official average monthly salary up to 3000 UAH compared to 60.8% in December, 
2012 [3]. 

Fig. 1 shows distribution of the existent income per one person in the regions of Ukraine. 

 
Figure 1.Existent income per one person, UAH 

 

Analysing the above-given, it is possible to state destructive process, which is characteristic 
of the modern social system, which grounds urgency of the task of its estimation and monitoring. 
Here, it is necessary to mention, that now in the scientific literature, the necessity of sustainable 
development estimation as the basis of further social and economic development is stressed more 
and more often. In particular, М. Z. Zgurovskij stresses: if country does not control indices of 
sustainable development, it develops spontaneously and situationally [4]. 

Sustainable development estimation is performed on the basis of some indices and 
indicators. For today, there is no universal algorithm of the effectiveness indicators formation, 
efficiency and balance of the administrative-territorial units’ development, yet, there are 
recommendations, which help in forming of the set of indicators for concrete project (strategy, plan, 
programme). 
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The term “indicator” has many meanings, but in general case, it is nothing but characteristic 
feature of some process, object, or system, which is available for observation and measurement, 
with the help of which it is possible to estimate changes, occurring during this process in this object 
or system. There are also the so-called target indices. These are such indicators, which are planned 
to be reached in the result of the strategy (project) realization. 

There are some requirements to the indicators of sustainable development (ІSD): ISD should 
cover all fields of the society vital activity; the number of ISD should be minimal sufficient for 
adequate system state reflection; elaboration of ISD should be based on the principle of all 
interested parties attraction; ISD should be based on the available information and be precise, clear, 
and practical. Each practically obtained value of ISD witnesses the rate of development balance. 

During estimation of the development balance of the administrative-territorial units, as a 
rule, social, ecological, and economic indicators are used. 

Social indicators of sustainable development are determined by the following directions: 
employment, poverty, housing, income of local budget from local economy, production and 
transport infrastructure, equal service access, gender equality, indices of education, criminality, 
demographic indices [5]. 

The work of Hamilton-Wentworth offers sustainability indicators, which foresee 
determination of the natural zones and corridors. At that, determining sustainability indicators, the 
author suggests to use such social parameters: health and welfare, authorities of the society, means 
of subsistence. Parameter “Health and welfare” includes such indices as: percentage of region’s 
population, who receive general aid because of poverty; newborns with low weight, in percentage to 
all newborns; number of applications per year for housing receipt; the rate of patients 
hospitalization aged from 65 years old; number of books, taken at the library per one teenager; 
criminality rate. Such parameter as “Authorities of the society” includes the following indices: voter 
turnout to the municipal elections; applicants of the volunteers’ centre. Parameter “Means of 
subsistence” includes the following indices: percentage of working force with higher education; rate 
of real employment.  

With time, the indicators and indices of sustainable development are constantly regulated, 
supplemented, improved, and determined depending on the goals and peculiarities of the researched 
territory. 

In particular, the work [4] offers sustainable development indicators, which are grouped 
according to the parameters of economic, ecological, and socio-institutional dimensions. Socio-
institutional dimension parameter foresees determination of the social development index (table 2). 

Table 2 
Parameter of social and institutional dimension as indicator of sustainable development 

estimation [4] 
Index of social dimension 

Policy categories Indicators 
1. Intellectual assets of the society. 2. Society development prospectivity. 3. 
Society development quality.  

І. Knowledge-based society  

4. Development of health and physical training. 5. Level of education. 6. 
Demographic development. 7. Labour market. 
8. Economic component of human development.  

ІІ. Human potential development  

9. Political consciousness. 10. Influence of religious institutions. 11. State 
power efficiency.  ІІІ. Institutional development 

12. Recreation and culture of people.  13. State of environment. 14. Human 
freedom.  15. Health of people.  
16. Infrastructure state.  17. Life hazards and safety.  

VI. Life quality 

 

The examples of sustainable development estimation are: conception “Analysis of the 
directions of the municipal planning and policy development”, which was initiated in Sweden and 
was used in Norwegian towns Alesund and Stavanger, and in the county of Akershus in 1995–1997; 
System of controlling indices for Flemish (Belgian) local authorities, which were the members of 
Climate Alliance (Klima-Bundnis/Alianza del Clima, 1997); DOTIS: the system of controlling 
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indices for estimation of Tilburg town development course, Holland (Smaal and Vyersen, 1997); 
ASSIPAC, or “Estimation of the sustainability of social indicators and suggested plans of changes” 
– methodological structure, elaborated by Deyvust (2001) [6, p. 357]. The research in the context of 
sustainable development estimation on the basis of the index method is performed in the works of 
such scientists, as D. Meadows, А. О. Кornus, М. Z. Zgurovskij, V. V. Bushuev, V. S. Golubev, 
G. V. Rydevckij, L. G. Rudenko, S. А. Lisovskij, et al. In table 3, we consider some of the most 
known and main indices, reflecting the level of social development (table 3). 

Table 3 
Characteristics of indices, reflecting the level of social development [4, 7] 

Index, characterizing the 
level of social 
development  

Calculation formula 
Factor and components of the indices, characterizing 

sustainable development 

1. Index of socio-
humanitarian development 
(ІSHD)  

ІSHD = ⅓(I1+I2+I3) = ⅓[ PCP / 
PCPmax + SCP / SCP max + HCP/ 

HCPmax] 

PCP(І1) – index of physical capital production; SCP(І2) – 
index of social capital production;  
HCP (І3) – index of human capital production. 

І = Р·Т·А 
Р – population; Т – technology; А – welfare. 2. Index of global 

development of 
D. Meadows 

ІІІ IEL
3

1
3

1
3

1
IHPD   

ІL – index of life duration; 
ІE – index of education;  
ІI – index of internal national income.  

3. Index of human 
potential development 
(IHPD) 

4. Index of socio-natural 
development (synthetical 
development index ) (SDI) 

SDI = GNP + HCP + ECP = = 
GNP + β (SE) + λ(SSP) + +η(PB) 

GNP – Gross National Product; HCP – human capital 
production; ECP – ecological capital production, СР – 
specific social expenses; SSP – specific spiritual capital; 
PB – specific productivity of biota; β, λ, η – development 
coefficients. 

ISEB = ЕP/DP 

ЕP – economic potential; DP – demographic potential. 
EP indicator for our territory is a part of employed 
population in general number of the employed 
population of the region under research. DP indicator of 
the territory is a number of its population in the 
percentage to the general number of the population of 
the territory under research.  

5. Index of social and 
economic balance (ISEB) 

IEB = SEP/NRP 
SEP – social and economic potential; NRP – nature and 
resource potential.  

6. Index of ecological 
balance (IEB) 

 

There are different approaches to the estimation of countries and regions development 
according to social characteristics. 

Thus, for instance, Russian scientist S. O. Stepanov investigated and generalized 
international indices and indicators. The author suggested the definition of state composite index 
activity with provision of worthy life and free development of person. At that, initial indicators of 
this index became such parameters: index of human potential development; Gini coefficient; index 
of economic freedom; indicator of living cost; index of ecological efficiency; general death-rate of 
the population; democracy index; education expenses; index of corruption acceptance. These 
indices are a conglomerate of the positions, determined by social and economic, political, cultural 
conditions and factors.  

Calculations of the composite index of the states’ activities are performed by the author for 
187 countries. The first group includes such countries of the world community: UAE, Sweden, 
Iceland, New Zealand, Taiwan, Austria, Finland, Denmark, Norway, Luxemburg, the Netherlands, 
Canada, Germany, Ireland, etc. [8]. 

In its turn, according to this index, Ukraine takes the 84th place in the world countries 
rating. At that, according to the components of this index, namely, according to the index of 
economic freedom, general death-rate, index of corruption acceptance, index of ecological 
efficiency, Ukraine takes the last places.  

There are also other indices, reflecting social state of the country. Thus, society 
sustainability index, developed at the initiative of Netherlands researchers Geurt van de Kerk and 
Arthur Manuel under the aegis of Sustainable Society Foundation in 2006, measures achievements 
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from the point of view of public development sustainability by the scale form 0 (the least measure 
of sustainability) to 10 (the highest measure of sustainability). Society sustainability index consists 
of indices, characterizing human welfare, ecological welfare, economic welfare [9].  

The Sustainable Society Foundation (SSF) calculates the Sustainable Society Index 
(SSI). According to the society sustainability index in 2012, Ukraine takes the 102nd place among 
150 countries of the world. The SSI comprises four levels: 21 indicators, 8 categories, wellbeing 
dimensions and 1 overall SSI index. The results of calculation of SSI are given in fig. 2 [9].  

 
 

Fig. 2. Sustainable Society Index for Ukraine, 2012 
 

Thus, as a conclusion, it is possible to say, that there are a lot of organizations, investigating 
problematics of sustainable development and create scientific elaborations in this field. Ukraine is 
represented in this process by World data centre “Geoinformatics and sustainable development”, 
which was created in 2006 by International Council of Science of Ukraine (ICSU) at the Institute of 
Applied System Analysis of NAS of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine. 
The Centre has a task of quantitative measurement of sustainable development processes, their 
modelling and elaboration of recommendations for persons, making decisions and who can use 
these data while preparing programmes of social and economic development of different world 
countries, including our country, its regions and enterprises.  

In Ukraine, for today, the list of sustainable development indicators is not approved, there 
are no state authorities, which would be obliged to calculate these indicators every year with the 
aim of setting such tasks, which would be realized in the plans of social and economic development. 
In this aspect, as an example, we can give Great Britain, which uses more than 30 indicators, which 
every year are approved, measured, and fixed. Sustainable development committee at prime 
minister is occupied with it. Government, according to the law, compulsorily takes into account 
values of the indicators, correcting the plan of social and economic development of the country. In 
general, such mechanisms are introduces in more than 40 countries in frames of the corresponding 
recommendations of U.N.O. 

An analysis of the data on the administrative-territorial units estimation permits to state, that 
existing for today system of the administrative-territorial management does not provide their 
sustainable social development. It conditions the necessity of the theory and methodology 
development on the social development level estimation of the administrative-territorial unit. 

For determination of the social development level of the administrative-territorial units we 
offer a methodology of the social development index determination. This methodology foresees 
calculation of the static and dynamic indices (fig. 3). 
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Indices of social development  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. Components of the administrative territory social development level estimation 
methodology 

 

With the aim of system and complex analysis of the administrative-territorial unit 
development, it is considered to be purposeful to perform calculations of the statistic indices of the 
social development according to the groups of single-type administrative-territorial units, 
differentiated according to the population density (fig. 4). 

 
Fig. 4. Population density by the administrative territories of Ukraine in 2012 

Source: on the basis of data of State service of statistics of Ukraine [2] 
 

Thus, Ukraine is suggested to distinguish three groups of territories according to the 
population density. Accordingly, calculations of social development index should be performed by 
each group (table 4). 

It is suggested to determine static indices of the social development differentially according 
to three groups of territories, as determination of social development index without previous 
differentiation of the administrative territories by groups will give rather aggregative results. 

Static social indices of the 
administrative territory 

Dynamic social indices of 
the administrative territory 

Dynamic index of the social 
development  

Differentiation of the 
administrative-territorial units 

Static index of the territory 
social development  
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Besides, we consider, that it is more correct to compare indices of the territories, which do not differ 
greatly in the population density of the territory. 

Table 4 
Regions distribution according to the level of population density in 2012  

Population density 
(pers./km2) 

Region 
Population 

density 
(pers./km2) 

Region 
Population 

density 
(pers./km2) 

Region 

Groups according to the level of population density  
І group (Іint1) High level  ІІ group (Іint2) Middle level ІІІ group (Іint3) Low level 

Donetsk 166.0 Ternopil 78.2 Rivne 57.6 
Lviv 116.4 ARC 75.3 Volyn 51.6 

Chernivtsi 111.8 Odesa 71.7 Poltava 51.4 
Dnipropetrovsk 104.0 Zaporizhzhya 65.9 Sumy 48.4 
Ivano-Frankivsk 99.1 Khmelnytskiy 64.0 Mykolayiv 47.9 

Zakarpattya 98.1 Vinnytsya 61.7 Zhytomyr 42.7 
Kharkiv 87.3 Kyiv 61.1 Kirovohrad 40.8 
Luhansk 85.2 Cherkasy 61.1 Kherson 38.1 
Kyiv city 3368   Chernihiv 34.1 

Sevastopol city 441.4     
Source: on the basis of the data of the State service of statistics of Ukraine [2] 
Calculation of the static integral index of the territory’s social development is based on the 

comparison of the indices of the given administrative territory with the indices of the territory, which is 
taken for standard. Standard territory is considered to be the territory with the best individual indices of 
the social development (fig. 5). 

 
Fig. 5. Components of the static index of administrative territory’s social development and its 

calculation according to three groups on the example of Sumy region 
Source: author’s elaboration  
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It is suggested to determine the index of social development of the administrative territory as 
average geometric value of the partial static indices:  

n
nxxxІ statsoc 


21)(      (1)

 
Static social indices (stimulants) are determined in the following way: 
where Іsoc(stat) – static index of social development; x1, х2…хn – indicators of social development. 

a
a
ij

ST

ijstat

ijx         (2) 

In its turn, static social indices (destimulants) are determined: 

a
a

ij

ij
STx

stat

ij
 ,       (3) 

where xij – і standardized index of social state of j territory;  aij – value of i index, characterizing 
the state of social development of j territory; aijST – standard value of i index, characterizing the state of 
social development of standard territory. 

Dynamic indices of social development of the administrative territory is formed on the basis 
of partial dynamic indices of social development, which are determined by the ratio of the appropriate 
individual indices of the development of the given territory during the following and previous periods.  

Dynamic index of social development is determined by the formula  

ІІІ CCdynsoc 21)( 
,
      (4) 

where ІC1 – index of load on 1 released working place in the given administrative territory, 
which, in its turn, is calculated by the formula  

  1
0

1

1

1
1

 CCІC ,      (5) 
where  – coefficients of the load on 1 released working place for the end and 

beginning of the year, correspondingly. 
CC

0

1

1

1
,

Coefficient of load on 1 released working place is calculated  
 

LC
1

1
 ,

       (6)
 

where L – load on 1 released working place, which is calculated according to the formula 
,     

 (7) C
C

cur

relL 

 
where Crel – release of labour force; Ccur – need for labour force; ІC2 – index of average 

monthly salary of the employees of the given administrative territory, calculated by formula  

S
SІ C 0

1

2


,          
(8) 

where S1 – average monthly salary of the employees in the current year;  S0 – average 
monthly salary of the employees in the base year. 

For visual clarity, dynamic indices of Sumy region social development in 2001–2012 are 
imaged graphically (fig. 6). 
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Fig. 6. Dynamic indices of Sumy region social development in 2001–2012 
 

According to the elaborated methodological statements, social development rate calculations were 
carried out by the regions of Ukraine, including Sumy region. The highest indices of social 
development were received in Kyiv city and the least – in Kherson region. Dynamic index of social 
development is determined by years in Sumy region, its highest value was received in 2011, the 
least – in 2009 and 2012.  

Complexity and systemacity of the suggested approach consists in possibility to perform 
estimation of the social development of the territory, which is investigated in comparison with other 
territories of the country, and to investigate the way indices of the social development of the 
investigated territory change with time.  
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В умовах ринкової економіки значно зростає необхідність професійного оцінювання 
персоналу підприємства. Це пов’язано, по-перше, із необхідністю підвищення ефективності 
фінансово-господарської діяльності підприємства, що, в свою чергу, передбачає зростання 
рівня відповідності кожного працівника за свою роботу [11]. 

По-друге, сучасні тенденції розвитку людського потенціалу підприємства, такі як: 
зростання ціни трудових послуг, збільшення ролі трудових ресурсів під час виробництва 
товарів та послуг, постійне зростання професійних вимог до персоналу підприємства, 
вимагають від підприємства зростання кваліфікацій персоналу, високої мотивації праці. 

По-третє, розвиток підприємства відбувається під впливом зміни зовнішнього 
середовища, який передбачає необхідність поєднання кількісних і якісних характеристик 
персоналу підприємства із новими вимогами, без яких плани підприємства залишаються 
нереалізованими та знижується продуктивність праці і мотивація персоналу підприємства 
[10]. 

Оцінювання персоналу – це процедура, яка здійснюється з метою виявлення ступеня 
відповідності професійних, ділових та особистісних якостей працівника, кількісних і якісних 
результатів його трудової діяльності певним вимогам організації виробництва та праці на 
підприємстві [4, C. 190]. З урахуванням постійних змін вимог до професійно-
кваліфікаційного рівня персоналу особливого значення набуває якісна об'єктивна його 
оцінка, яка дозволить визначити ті знання, уміння та навички, яких бракує конкретному 
фахівцю. Така оцінка надасть можливість об'єктивного розвитку персоналу [1]. 

Оцінка персоналу – це надто складна управлінська проблема. Слід визнати, що в 
теоретичному й методичному аспектах вона недостатньо розроблена. На практиці 
застосовується безліч методик, способів оцінки, які дають різні за рівнем об'єктивності 
результати. У зарубіжній практиці бракує ідеальних методик оцінки персоналу, а науковці і 
практики нерідко дотримуються протилежних думок про доцільність застосування тих чи 
інших методів оцінки персоналу або про рівень їх об'єктивності [5]. Необхідно правильно 
підбирати методи оцінки персоналу на підприємстві, оскільки це впливає не тільки на 
ефективне управління ним, але і спрямовує діяльність на зростання прибутку і загальне 
функціонування підприємства [6]. 

Дідур К.М. [2] зазначає, що на сьогодні найпоширенішими є такі методи оцінки 
персоналу: описовий метод оцінки, метод класифікації, метод оцінки нормативом роботи, 
метод моделювання ситуації, метод анкет та порівняльних анкет, тестування, метод 
порівняння, метод алфавітно-числової шкали, інтерв'ю, структуроване поведінкове інтерв'ю, 
метод комітетів, метод «360 градусів», метод незалежних суддів, «центр оцінки», метод 
ділових ігор, метод управління за цілями, управління досягненнями, метод стандартних 
оцінок, метод вирішальних ситуацій, метод рейтингових поведінкових установок, метод 
шкали спостереження за поведінкою, метод заданого розподілу. 

Серед зарубіжних основними методами оцінки персоналу вважаються такі: 
Assessment Center, Management by Objectives, Key Performance Indicators, «360 градусів», 
однак існує безліч їх комбінувань (табл. 1) [9]. 

На наш погляд, на сьогодні прийнятним методом оцінювання персоналу є KPI, 
оскільки він поєднує глобальні цілі підприємства з цілями підрозділів та окремих 
працівників. Це дозволяє підвищити якість роботи персоналу та ефективність діяльності 
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підприємства. На основі порівняння реально досягнутих показників з KPI визначаються 
досягнуті результати співробітника. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз методів оцінки персоналу підприємства 

Метод* Переваги Недоліки 

М
ет
од

 
A

ss
es

sm
en

t 
C

en
te

r Неможливість фальсифікації результатів. 
Багатоплановість і поєднання широких 
можливостей для розкриття потенціалу кожного 
учасника з точними методами оцінки. 

Високі організаційні витрати. 
Значні витрати часу. 
Висока вартість методу порівняно з 
іншими методами оцінки. 
Високий рівень стресу при отриманні 
зворотнього зв'язку. 

Співробітник розуміє критерії успішності своєї 
роботи ще до початку виконання завдань 
(прозорість системи оцінки і простота виміру 
досягнень). 
Підвищення справедливості в призначенні 
винагород співробітникам. 
Розвиток у співробітників ініціативи, трудової 
мотивації. 
Метод оптимальний за тимчасовими витратам. 

Метод досить суб'єктивний, оскільки 
виконання завдань оцінює, як правило, 
одна людина (менеджер). 
Визначення цілей і критеріїв вимагає 
фінансових і тимчасових витрат на їх 
розробку. 
Орієнтація на минулі заслуги 
співробітника, а не на його розвиток у 
майбутньому. 

М
ет
од

 M
B

O
 

М
ет
од

 K
PI

 

Розмір бонусу співробітника безпосередньо 
залежить від виконання його персональних KPI. 
За кожним співробітником закріплено 
відповідальність за певну ділянку роботи. 
Співробітник усвідомлює свій внесок у досягненні 
спільної мети підприємства. 
Метод орієнтований на мотивацію персоналу. 

Метод потребує значних витрат часу. 
Визначення показників ефективності дуже 
трудомісткий процес і вимагає від 
учасників проекту знання предметної 
області, досвіду, творчого підходу. 

Отримання різнобічної оцінки для одного 
співробітника. 
Створення та зміцнення довірчих відносин з 
клієнтами. 
Моделювання критеріїв оцінки під вимоги 
корпоративних стандартів. 
Об'єктивність отриманих результатів. 

Оцінюються лише компетенції, але не 
результати діяльності. 
Необхідність у високому ступені 
конфіденційності даних. 
Складність в отриманні відвертої 
інформації колег в оцінці. 
Стресовий вплив на співробітника. 
Трудомісткість в обробці результатів. 

М
ет
од

 «
36

0 
гр
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ів

» 

Примітка: Метод* – метод оцінки персоналу підприємства 
 

Це дозволяє винагородити його за виконану роботу. Перевагами використання методу 
KPI є те, що розмір бонусу співробітника безпосередньо залежить від виконання його 
персональних KPI; за кожним співробітником закріплено відповідальність за певну ділянку 
робот; співробітник усвідомлює свій внесок у досягненні спільної мети підприємства; метод 
KPI орієнтований на мотивацію персоналу [7]. 

Впровадження методу KPI в систему забезпечення фінансової безпеки підприємства 
має проводитися в декілька етапів [8]. 

Етап 1. Визначити перелік посад у організаційній структурі підприємства, для яких 
буде формуватися мотиваційна схема (принцип відповідності ключових показників 
ефективності рівню організаційної структури): 

Рівень «генеральний директор» (власник бізнесу) – досягнення мети першого рівня 
(план/факт); 

Рівень «менеджмент» (керівники підрозділів) – досягнення цілей другого рівня + 
показники організації планової роботи (план/факт); 

Рівень «рядовий персонал» – досягнення поставлених цілей + виконання поточних 
завдань (план/факт). 

Етап 2. Визначити ключові показники ефективності (KPI) для посади і ваги кожного, 
виходячи із цілей, поставлених для даного рівня організаційної структури (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Найпоширеніші KPI 

Ключовий показник ефективності Формула для розрахунку ключового показника ефективності 
Фінансові показники 

 

Виручка від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

Ключовий показник ефективності Формула для розрахунку ключового показника ефективності 

 
Прибуток від операційної діяльності  

 
Дебіторська заборгованість 

 
Інші показники 

Нефінансові (якісні) показники 

 
Своєчасність подачі звітів 

 
Виконання плану відвідувань клієнтів 

 
«Текучка» персоналу 

 
Кількість нових залучених  клієнтів 

 
Інші показники 

 

Етап 3. Визначити порядок розрахунку показників (табл. 3): 
Таблиця 3 

Зв'язок цілей із ключовими показниками ефективності діяльності 

№ Мета підприємства 
Ключовий показник 

ефективності діяльності 
Формула для розрахунку ключового 

показника ефективності 

План реалізації продукції 

 1 

Комерційна мета: 
виконувати щомісячний план 
реалізації продукції А в сумі 
350 тис. грн. на місяць на 
території Б в період з 01.01.13 
по 31.12.13 

 

Приріст обсягу реалізації 
продукції на 20% 

2 

Комерційна мета: 
збільшити середню суму 
відвантаження продукції на 
15%. 

Сума відвантаження 
продукції 

 

3 

Якісна мета: 
збільшити кількість клієнтів 
на 10% у період з 01.01.13 до 
01.07.13 на території Б 

Кількість клієнтів у базі 
підприємства  

Відвідування заходу 
клієнтами 

 
4 

Якісна мета: 
розробити та провести захід 
для 50 клієнтів (30% 
ключових і 70% потенційних) 
у період з 01.02.13 по 
01.03.13 

Бюджет заходу 
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Етап 4. Визначити відсоток виконання ключового показника ефективності діяльності 
(табл. 4). 

Таблиця 4 
Відсоток виконання ключового показника ефективності діяльності 

Відсоток виконання ключового показника 
ефективності діяльності 

Коефіцієнт Характеристика 

Виконання плану менше 50% 0 Неприпустимо 
Виконання плану 51-89% 0,5 Низький рівень 

1 
Досягнення цільового значення 

(виконання плану) 
Виконання плану 90-100% 

Виконання плану 101-120% 1,2 Лідерство 

1,5 або 2 або 1(*) 
Агресивне лідерство або керування 

точністю планування** 
Виконання плану більше 120% 

Примітка: (**) Коефіцієнт установлюється залежно від політики підприємства щодо перевиконання плану. 
Коефіцієнт 1,5 або 2 означає, що співробітник мотивований на істотне перевиконання плану. Коефіцієнт 1 
служитиме обмеженням для співробітника – він не буде занижувати план щоб потім його перевиконати, 
тому що в цьому випадку він одержить коефіцієнт, який відповідає виконанню плану в 100%, а не більше 

Розкид відсотків виконання ключових показників ефективності діяльності й значення 
коефіцієнтів підприємства визначають самостійно. На нього впивають цілі підприємства, 
специфіка ринку та продукції підприємства, нормативи фонду оплати праці 

Етап 5. Визначити формулу мотивації персоналу згідно якої здійснюватиметься 
розрахунок заробітної плати. Визначити поняття «фіксована частина», «змінна частина» та 
«бонус» до заробітної плати. 

Етап 6. Визначити формулу розрахунку змінної частини заробітної плати. 
Етап 7. Виконати перевірку: розрахувати всі можливі варіанти розмірів заробітної 

плати за всіма можливими значеннями KPI. 
Етап 8. Оформити документ «мотиваційна схема співробітника». 
Надамо практичні рекомендації щодо впровадження прийнятного методу оцінювання 

персоналу в систему забезпечення фінансової безпеки підприємства. 
Зазвичай стандартна формула мотивації персоналу має такий вигляд: 

. (1) 
Якщо передбачено виплату бонусів, то формула мотивації персоналу має такий 

вигляд: 
 (2) 

Співвідношення між фіксованою та змінною частинами різнитиметься залежно від 
цілей, ситуації на підприємстві та специфіки ринку, на якому працює підприємство. 

Наприклад. Припустимо, середня заробітна плата на ринку для посади «фінансовий 
менеджер» становить 30 000 грн. на місяць. Складатися вона може по-різному. Наприклад, 
30% може займати фіксована частина, тобто 9 000 грн., і 70% змінна, тобто – 21 000 грн. 

Разом: 30 000 = 9 000 (фіксована частина) + 21 000 (планова сума змінної частини). Це 
агресивна схема, що може використовуватися, наприклад, при виведенні продукту (товару, 
роботи, послуги) на ринок. 

Якщо ж підприємство вже займає бажану частку ринку і має завдання втримати її, 
ситуація в компанії й на ринку стабільна, то фіксована частина може дорівнювати 70%, а 
змінна 30%. У цьому випадку 30 000 = 21 000 (фіксована частина) + 9 000 (планова сума 
змінної частини). 

Це рідкий випадок, коли від зміни місць доданків сума не змінюється, оскільки 
підсумкова сума змінної частини може мати різні значення. 

Для подальших прикладів візьмемо співвідношення фіксованої та змінної частин у 
заробітній платі «50 на 50», тобто 30 000 = 15 000 (фіксована частина) + 15 000 (планова сума 
змінної частини). 
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Визначимо вплив ключових показників ефективності діяльності на змінну частину 
заробітної плати. Для цього, встановимо ключові показники ефективності діяльності для 
посади фінансового менеджера, наприклад: 

 – відсоток виконання плану реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
 – відсоток виконання плану роботи. 

Зазвичай у схемі мотивації персоналу оптимально прийнято використовувати 3-5 KPI. 
Щоб установити, в якому ступені кожний з обраних KPI впливатиме на змінну 

частину заробітної плати, визначимо вагу кожного з них у змінній частині заробітної плати 
(табл. 5). 

Таблиця 5 
Вплив ключових показників ефективності діяльності на змінну частину заробітної 

плати 
Вага показника, % (вплив на змінну частину 

заробітної плати) 
Ключовий показник ефективності діяльності 

 – відсоток виконання плану реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

50 

50  – відсоток виконання плану роботи 
Разом 100 

Як видно з табл. 6, обидва показники впливають на змінну частину заробітної плати 
рівномірно. Це означає, що досягнення кожного з них є однаково важливим. 

Визначимо значення коефіцієнтів для ключових показників ефективності діяльності 
(табл. 6). 

Таблиця 6 
Відсоток виконання ключового показника ефективності діяльності 

Відсоток виконання ключового показника 
ефективності діяльності 

Коефіцієнт 

Виконання плану менше 50% 0 

Виконання плану 51-89% 0,5 

Виконання плану на 90-100% 1 

Виконання плану більше 100% 1,5 
 

Для спрощення подальших розрахунків установлені однакові значення коефіцієнтів 
для  «виконання плану продажів» і  «виконання плану роботи». 

Схема розрахунку змінної частини заробітної плати  має такий вигляд 
(табл. 7): 

 
.    (3) 

Таблиця 7 
Перевірка всіх можливих варіантів розмірів заробітної плати при всіх можливих 

значеннях KPI 
KPI1/ KPI2 <50% 51-89% 90-100% >100% 

<50% 5000 (варіант 4) 18 750 22 500 26 250 
51-89% 18 750 22 500 (варіант 3) 26 250 30 000 
90-100% 22 500 26 250 30 000 (варіант 1) 33 750 
> 100% 26 250 30 000 33 750 37 500 (варіант 2) 

 

Варіант 1 
Виконання плану реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 90-100% (значення 

коефіцієнта ). Виконання плану роботи 90-100% (значення коефіцієнта 1). 
Змінна частина заробітної плати становить 50% і дорівнює 15 000 грн. 

 

 385



 
 

Тобто співробітник одержить планову заробітну плату, установлену згідно нормативу 
ФОТ. 

Варіант 2 
Виконання плану реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) більше 100% (значення 

коефіцієнта ). Виконання плану роботи більше 100% (значення коефіцієнта 
). 

 
 

 
Тобто співробітник одержить більше на 7 500 грн. планової заробітної плати, але й 

виконання плану за кожним з ключових показників ефективності діяльності становить 
більше 100%. 

Варіант 3 
Виконання плану реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 51-89% (значення 

коефіцієнта ). Виконання плану роботи 51-89% (значення коефіцієнта 
). 

 
 

 
Тобто співробітник одержить менше на 7 500 грн. планової заробітної плати. 
Варіант 4 
Припустимо, що виконання плану реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) менше 

50% (значення коефіцієнта ). Виконання плану роботи менше 50% (значення 
коефіцієнта ). 

 
 

 
Тобто співробітник одержить менше на 15 000 грн., оскільки змінна частина дорівнює 

0 через виконання плану за кожним ключовим показником ефективності діяльності менше 
50%. 

Основою стабільної та ефективної роботи підприємства є наявність кадрів, які здатні і 
готові працювати, а також володіють високим рівнем професіоналізму, тобто людський 
чинник є головним фактором виробництва продукції, а витрати на підвищення кваліфікації 
персоналу вважаються необхідними й ефективними інвестиціями підприємства. Зростання 
кадрового потенціалу досягається лише за умов його постійного розвитку, тобто завдяки 
професійному навчанню. 

Професійне навчання є процесом цілеспрямованого формування у працівників 
спеціальних знань, а також розвиток необхідних навичок і умінь, які дозволяють 
підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні 
обов’язки, освоювати нові види діяльності з метою досягнення стратегічних цілей 
підприємства [3]. 

Основними цілями підприємства в результаті здійснення професійного навчання 
працівників є: якісні кадрові зміни та швидка адаптація працівників до запроваджених 
новітніх технологій; підвищення продуктивності праці; зниження плинності кадрів; 
збільшення кількості винахідницьких пропозицій; зменшення трудовитрат на одиницю 
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продукції; конкурентоздатність на внутрішніх і зовнішніх ринках. 
Перспективними заходами підприємств є визначення завдань для навчальних 

закладів, які й покликані вести підготовку кадрів відповідних професій, спеціальностей та 
кваліфікації. 

Встановлення партнерських зв’язків між навчальними закладами і підприємствами з 
метою розвитку кадрового потенціалу має стратегічний, тривалий та комплексний характер. 

Створення механізму підготовки власного кадрового потенціалу, використовуючи 
взаємодію підприємства та навчальних закладів, зможе забезпечити підприємство 
кваліфікованими робітниками та професіональним управлінським персоналом. 
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ГЛАВА 4.5. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ  
 

Ярошенко А.С. 
кандидат економічних наук 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» 
 

Ефективність функціонування національної економіки значною мірою залежить від 
рівня соціально-економічного розвитку регіонів, які на сьогодні відзначаються суттєвою 
галузевою, територіальною та функціональною диференціацією. Саме з цих причин виникає 
гостра необхідність розробки політики розвитку для кожного окремо взятого регіону країни. 

На сучасному етапі проблеми, пов’язані з регіональними інтеграційними процесами, 
стають для України особливо гострими.  Тому оцінка проблем у соціальної сфері, які можуть 
радикально вплинути на умови міжнародної економічної діяльності країни, є важливим 
завданням. Впровадження програм соціально-економічного розвитку в регіонах сприятиме 
активізації господарської діяльності та розвитку ринкових відносин, та, як наслідок,  
вирішенню проблем соціального характеру, пов’язаних із зайнятістю населення, розвитком 
соціальної інфраструктури. 

Сучасні світові тенденції глобалізації значно посилюють роль окремих регіонів у 
забезпеченні ефективності функціонування національних економік за рахунок інтенсифікації 
зв’язків між ними. Втрата життєздатності окремого елементу глобальної економічної 
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системи може нанести суттєвої шкоди функціонуванню сучасних міжрегіональних 
об’єднань. Справедливим є і зворотне твердження – позитивний соціально-економічний 
розвиток окремих регіонів здатний вплинути ефектом мультиплікатору на загальну державну 
динаміку економічного зростання. 

На сьогоднішній день законодавчо визначено, що комплексний аналіз соціально-
економічного розвитку регіонів на території України здійснюється за такими напрямками: 
економічний розвиток; інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність; державні фінанси; 
підтримка бізнесу; споживчий ринок; населення та ринок праці; житлово-комунальне 
господарство; освіта та охорона здоров’я; рівень злочинності; екологія тощо. 

Результати класифікації областей України ієрархічним методом кластерного аналізу 
за соціально-економічним розвитком наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Класифікація областей України за соціально-економічним розвитком протягом січня-

вересня 2013 року [10] 
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Київська, Дніпропетровська, Одеська 0,54 0,32 0,48 0,69 0,56 0,62 
Вінницька, Закарпатська, Сумська,  
Тернопільська, 
Хмельницька, Чернівецька, Харківська 

0,45 0,22 0,29 0,34 0,32 0,48 

Волинська, Житомирська, Рівненська, 
Чернігівська 

0,36 0,11 0,32 0,48 0,28 0,42 

Кіровоградська, Миколаївська, 
Полтавська, Херсонська, Черкаська 

0,45 0,24 0,37 0,52 0,22 0,45 

Івано-Франківська, Львівська 0,42 0,14 0,33 0,39 0,42 0,52 
Донецька, Запорізька, Луганська,  0,46 0,12 0,44 0,52 0,11 0,46 

Розраховані числові значення становлять центри відповідних кластерів в нормованих 
показниках (більшому значенню нормованого показника відповідає кращий рівень розвитку). 
Як видно з табл. 1, однозначної переваги областей будь-якого кластера над іншими за рівнем 
соціально-економічного розвитку не існує. Це пояснюється нерівномірністю соціально-
економічного стану різних регіонів України. 

Теоретичне дослідження в системі регіонального розвитку дозволяють зробити 
висновок, що політика соціально-економічного розвитку регіону (адміністративна область) 
являє собою формування цілей щодо розвитку продуктивних сил та забезпечення 
комплексного і гармонійного його функціонування. Відповідно предметом діяльності 
регіональних владних структур щодо формування та реалізації цієї політики є визначення 
цілей розвитку відповідних територіальних соціально-економічних систем [3]. 

Особливу значимість в системі сталого соціально-економічного розвитку регіону має 
задоволення потреб та інтересів населення, адже вони виступають рушіями дій та вчинків 
людини, формуючи систему економічних відносин. Визначати успіхи щодо підвищення 
життєвого рівня населення можна лише за умови, коли відомий рівень задоволення потреб та 
інтересів.  

Ступінь забезпеченості різних груп населення регіонів визначають за такими 
критеріями, як рівень задоволення матеріальним станом, працею та професією, житловими 
умовами, послугами охорони здоров’я, становищем у сім’ї. З урахуванням цих критеріїв на 
базі середньо геометричного зважування значень первинних показників (середньомісячної 
заробітної плати, грошових доходів та витрат, обороту роздрібної торгівлі, платних послуг, 
виробництва товарів народного споживання, зайнятості), розрахованих на душу населення, 
проводиться інтегральна оцінка соціально-економічного стану розвитку регіонів [6]. 
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Розглядаючи механізми обґрунтування цілей політики соціально-економічного 
розвитку регіону, слід зазначити, що в системі критеріїв регіонального розвитку в умовах 
ринкової трансформації визначальними є: рівень зайнятості населення; рівень 
підприємницької діяльності; рівень відтворення трудового потенціалу; рівень соціальної 
інфраструктури; рівень екологічної безпеки. 

Проблема забезпечення зайнятості населення є ключовою в політиці соціально-
економічного розвитку регіону. Складна ситуація в економіці викликала значне звільнення 
робочої сили, появу прихованого безробіття, створила складні умови формування ринку 
праці, як на державному, так і на регіональних рівнях. 

Найбільш прийнятним засобом для підвищення зайнятості населення є втілення в 
життя активної регіональної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення 
потреб населення у добровільному виборі виду діяльності, розвиток підприємництва 
(фермерства), стимулювання створення інноваційних технологій, впровадження нових форм 
організації праці, вживання заходів щодо реформування ринку праці. 

Стратегічною лінією регіонального управління в системі забезпечення зайнятості 
населення має стати розширення приватного сектора, регулювання процесу створення малих 
і середніх підприємств [5]. 

На сьогодні ключовою позицією у вирішенні проблем досягнення рівня оптимального 
регіонального розвитку виступає підприємництво, яке дає можливість забезпечити і досягти 
необхідного інвестиційного потенціалу.  Саме використання інтегральних показників 
(індексу організації підприємництва, індексу інвестиційної діяльності та індексу 
результативності виробництва) дозволяє дати об’єктивну оцінку розвитку підприємницької 
діяльності в кожному з регіонів країни.  

Перший з них обчислюється на основі таких первинних показників, як кількість 
суб’єктів господарювання та кількість суб’єктів, що змінили форму власності; другий – 
обсягу інвестиції в основний капітал, приросту прямих іноземних інвестицій, величини 
банківських кредитів, введення в дію основних фондів; третій – індексу приросту 
промислової продукції, індексу приросту сільськогосподарської продукції, обсягу експорту 
продукції, зайнятості населення та середньомісячної заробітної плати. 

Базою прогнозування соціально-економічного розвитку регіону є система досягнутих 
макроекономічних показників, державні соціальні стандарти і нормативи забезпеченості 
населення, національно-етнічні особливості регіону, характеристика розвитку соціальної 
інфраструктури, можливості потенційних інвесторів та інвестиційна привабливість регіону. 

Аналогічну структуру мають програми соціально-економічного розвитку регіону, які 
обов’язково  взаємоузгоджуються з проектом державного плану (програми) економічного і 
соціального розвитку України на відповідний рік. У цих програмах відображаються: аналіз 
та оцінка соціально-економічного розвитку за поточний період, основні проблеми розвитку 
регіону; основні показники економічного розвитку; зведений план доходів соціального 
розвитку; показники розвитку промисловості; показники розвитку аграрного сектора; 
капітальне будівництво; регіональна інфраструктура; трудові ресурси; охорона природи і 
раціональне використання природних ресурсів; рівень розвитку та економічна ефективність 
виробництва [5]. 

Державні регіональні програми розробляються з метою активізації господарської 
діяльності та розвитку ринкових відносин у регіонах; забезпечення структурної перебудови 
народногосподарських комплексів; вирішення проблем соціального характеру, пов'язаних із 
зайнятістю населення, розвитком соціальної інфраструктури; ліквідації локальних соціально-
економічних криз; створення умов для екологічної безпеки в регіоні тощо.  

Основні показники економічного розвитку характеризують господарський комплекс 
регіону в цілому: чисельність населення, кількість зайнятих у народному господарстві, 
випуск продукції, темпи випуску продукції, продуктивність праці та темпи зростання 
продуктивності праці, обсяг будівельно-монтажних робіт, розвиток основних сфер 
народного господарства та галузей невиробничої сфери. 
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У 2013 році у соціальному секторі економіки Сумської області спостерігалися окремі 
позитивні тенденції, а саме [11]: 

- зростання середньомісячної номінальної заробітної плати з 2503 грн. у 2012 р. до 
2702 грн. у 2013 р; 

- збільшення рівня економічної активності населення  (у віці 15-70 років), який у 
січні-вересні 2013 року склав 60,1% проти 55,5% за відповідний період 2009 року;  

- збудований 141 проект, спрямований на розбудову соціальної інфраструктури (у 
тому числі: 16 проектів – на культуру та спорт; 30 – освіта; 8 – охорона здоров’я; 48 – 
освіти);  

- зниження рівня малюкової смертності з 7 до 6,3 на 1000 народжених, смертності від 
туберкульозу з 15,4 до 14,3 на 100 тис. населення порівняно з 2012 роком; 

- введено в експлуатацію 63,1 тис. кв. метрів загальної площі житла; 
- проведено ремонтні роботи у 316 закладах культури на загальну суму 13,6 млн. 

гривень, відкрито після капітального ремонту Липоводолинський та Путивльський районні 
будинки культури. 

В Сумської області успішно реалізуються програми будівництва житла: 
- на протязі 2013-2014 рр. впроваджувалася програма будівництва (придбання) 

доступного житла (укладено 34 договори на загальну суму 2650,9 тис. гривень). 
- у 2013 р. введена обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва 

«Власний дім» (укладено 86 кредитних договорів на суму 2,25 млн. гривень); 
- у 2014 р. введена програма здешевлення вартості іпотечних кредитів для 

забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
(укладено 207 договорів про надання часткової компенсації відсотків на загальну суму 
39011,75 тис. гривень); 

Сумська область входить до трійки кращих регіонів з реалізації програми будівництва 
(придбання) доступного житла та здешевлення вартості іпотечних кредитів.  

Разом з тим, соціальна сфера Сумської області у 2013 р. характеризувалася такими 
негативними тенденціями [11]: 

- демографічна ситуація є однією з найгірших по Україні, зменшення чисельності осіб 
вікової групи 16-59 років, осіб допрацездатного віку при одночасному зростанні чисельності 
осіб, яким виповнилося понад 60 років; 

- невисока частка областей у ВРП України (від 1,3% до 2,3%); 
 - низький рівень ВРП на 1 особу (56-69% середнього по країні); 
- обсяг реалізованої продукції у розрахунку на 1 особу – нижче середньоукраїнського 

показника (від 41,2% середнього значення по Україні у Херсонській до 80% у Сумській 
областях);  

- низька питома вага обсягу освоєних капітальних інвестицій – Сумська (1%),  
Чернігівська (1%), Херсонська (0,8%) області  займають останні місця; 

- низька частка експорту областей у загальному обсязі експорту по Україні (від 0,6% у 
Херсонській до 1,5% у Сумській областях); 

- економічний добробут нижчий середнього (середньомісячна заробітна плата 
коливається від 75,5% до 82,8% від середньо українського показника); 

- вищий, ніж у середньому по України (7,2%) рівень безробіття, проте у Сумській 
області найнижчий показник (7,7%) серед регіонів цієї групи; 

- зниження кількості лікарняних закладів з 64 у 2012 р. до 54 у 2013 р. 
Життя сучасної людини нерозривно пов’язане сааме з послугами соціальної 

інфраструктури: освітою, медичним обслуговуванням, транспортом, зв’язком, відпочинком 
та культурою, житлово-комунальними послугами. 

Соціальна інфраструктура, зокрема гуманітарна складова (освіта, охорона здоров’я), 
забезпечує нормальне функціонування економіки за рахунок надання відповідних послуг. Ці 
послуги підвищують якість трудового потенціалу та його мотивацію до ефективної праці. 
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Скорочення державного фінансування галузей соціальної інфраструктури призводить, 
по-перше, до зниження обсягів якості надання послуг, по-друге, до заміщення фінансового 
дефіциту бюджетних закладів надходженнями від надання платних послуг. 

Найбільші проблеми в Сумському регіоні спостерігаються в охороні здоров’я. У 
результаті реорганізації та реструктуризації мережі, кількість лікарняних закладів в Сумської 
області упродовж останніх років за рахунок перепрофілювання дільничних лікарень у 
лікарські амбулаторії зменшилась зі 133 у 1998 році до 54 у 2013 році (табл. 2). 

Таблиця 2 
Мережа закладів охорони здоров’я Сумської області за 1998-2013 роки [11] 

Роки 
Показник 

1998 2008 2010 2012 2013 
Кількість лікарняних закладів, одиниць 133 71 70 64 54 
Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів, 
одиниць 

75 142 142 145 165 

Кількість лікарняних ліжок – всього, тис. одиниць 11728 10886 10809 10005 9915 
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення, одиниць 86,9 91,1 92,4 87 87,7 

 

Основною проблемою галузі є недостатність фінансування (2012 рік – 36% від 
потреби, 2013 рік – 33%). Найвища фінансова забезпеченість у розрахунку на 1 мешканця 
спостерігається у Буринському (836,52 грн.), Середино-Будському (811,92 грн.), 
Тростянецькому (756,43 грн.) районах, найнижча – у Сумському (533,4 грн.), 
Краснопільському (593,7 грн.), Білопільському (623 грн.), Конотопському (623,69 грн.) 
районах. 

Загальна захворюваність населення Сумської області, як і в Україні, має тенденцію до 
зростання.  

У 2013 році кількість зареєстрованих хвороб становить 162123,1 на 100 тис. 
населення, що на 4,6% більше в порівнянні з 2009 роком, але залишається нижчою на 13%, 
ніж по Україні.  

Протягом останніх 5 років серед населення Сумської області спостерігається постійне 
зростання захворюваності на злоякісні новоутворення. У 2013 році кількість захворювань 
зросла порівняно з 2009 роком на 11% та становить 414,1 на 100 тис. населення (2009 рік – 
373,1), що на 15% більше, ніж по Україні (360,3 на 100 тис. населення). 

Дослідження проблем розвитку Сумського регіону у соціальної сфері показало, що до 
чинників, що гальмують економічний розвиток області, належать:  

- зменшення обсягів до обласного бюджету з  5,7 млрд. грн. у 2012 р. до 5,3 млрд. грн. 
у 2013 р., тобто на 4 млн. грн.; 

- залишається кризовим стан житлово-комунального господарства області 
(спостерігається подальше погіршення технічного стану житлового фонду, збільшення 
кількості аварійного та ветхого житла; незадовільний технічний стан ліфтового 
господарства; якість житлово-комунальних послуг не відповідає вимогам);  

- дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці області, високе 
навантаження на одне вільне робоче місце (на 01.01.2014 на одну вакансію припадає 21 
безробітний); 

- недостатній рівень надання медичних послуг, особливо в сільській місцевості  
(укомплектованість лікарських посад в сільських амбулаторіях та дільничних лікарнях 
становить 66%, середніх медичних працівників фельдшерських та фельдшерсько-
акушерських пунктів – 98%). 

Відповідні проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки 
регіону, створення робочих місць, зростання добробуту та комфортного життя населення 
області та є основними для вирішення.  

Для подолання зазначених проблем  розроблена державна «Програма економічного і 
соціального розвитку Сумського області  на 2015 рік».  

У табл. 3 наведені кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань 
«Програми економічного і соціального розвитку Сумської області» на 2014 рік. 
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Таблиця 3  
Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань «Програми економічного і 

соціального розвитку Сумської області» на 2014 р. [11] 
Роки 

Показник 
2014 

2015  
прогноз 

2013 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, гривень 2702 2912 3090 

Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року, млн. гривень 50,6 43,3 33,3 
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати до 
початку звітного року, % 

85,9 65,8 86,7 

Частка працівників, яким нараховану заробітну плату нижче або на рівні 
прожиткового мінімуму для  працездатної особи, % 

7,3 6,5 5,4 

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною 
діяльністю, тис. осіб 

519,6 519,5 521 

Чисельність безробітних, розрахована за методологією МОП, тис. осіб 49 48,5 47 
Рівень безробіття, розрахований за методологією МОП, % 8,6 8,5 8,4 

Створення нових робочих місць, тис. одиниць 24,1 20 18 

Працевлаштування за сприяння служби зайнятості, тис. осіб 22,2 23,3 24,3 
Кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. населення 33,7 34,4 34,7 
Кількість середнього медичного персоналу на 10 тис. населення 97,9 99,7 100,2 

Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення 87,7 88,4 89,2 

Чисельність населення, охопленого фізичною культурою і спортом, тис. 
осіб 

173 173,5 174 

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та СДЮШОР, одиниць 57 58 60 
 

Метою «Програми економічного і соціального розвитку Сумської області  на 2015 
рік» є році є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок 
забезпечення позитивних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності 
шляхом модернізації та технічного переозброєння виробництва на основі інвестиційно-
інноваційної складової.  

«Програма економічного і соціального розвитку Сумської області  на 2015 рік» 
визначає цілі, завдання, основні заходи економічного і соціального розвитку Сумщини на 
2015 рік. За кожним напрямом сформульовані проблемні питання та критерії ефективності. 
Заходи, що реалізуються, повинні закласти основу для стійкого довгострокового 
економічного зростання та підвищення добробуту населення області. 

Стратегічними завданнями «Програми економічного і соціального розвитку Сумської 
області на 2015 рік» є модернізація та технічне переозброєння виробництва на основі 
інвестиційно-інноваційної складової. 

Основна робота при реалізації «Програми економічного і соціального розвитку 
Сумського району на 2015 рік» буде спрямована на впровадження  інвестиційних проектів з 
розбудови інфраструктури району, оновлення та створення нових виробничих потужностей, 
що стимулюватиме зростання виробництва в усіх галузях економіки району, створення 
нових робочих місць, підвищення доходів населення. 

Виконання завдань «Програми економічного і соціального розвитку Сумської 
області» на 2015 рік дозволить підвищить рівень соціально-економічного розвитку регіону, 
що сприятиме зростанню добробуту і підвищення рівня життя населення Сумщини. 

 «Програма економічного і соціального розвитку Сумського району на 2015 рік» є 
бюджетною програмою, яка складалася за програмно-цільовим методом та передбачає 
фінансування за рахунок державних коштів. На сьогодні програмно-цільовий метод – метод 
управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів 
бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх 
стадіях бюджетного процесу [4]. 

  Фінансове забезпечення розвитку регіонів тривалий час перебувало у залежності від 
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рішень центральних органів влади, що не залишало місцевим органам влади та органам 
місцевого самоврядування простору для дій та прояву ініціативності у пошуку ресурсів. 
Недостатність фінансових ресурсів для регіонів і громад зумовлена тим, що більшість з них 
не мають достатньої податкової бази [7]. За підсумками 2013 р. дотаційність 5419 місцевих 
бюджетів в Україні становила понад 70%, а 483 територіальні громади на 90% утримувалися 
за рахунок коштів державного бюджету.  

Фінансова залежність місцевого самоврядування від централізованих надходжень 
бюджетних коштів в Україні набула характеру хронічної проблеми: 

- майже 95% українських територіальних громад отримують державні дотації; 
- понад половину сільських територіальних громад України майже на 70% залежать 

від дотацій, що виділяються Центром на забезпечення їх повсякденних потреб; 
- бюджетні зобов’язання органів місцевого самоврядування забезпечені лише на 85% 

від реальних потреб. 
У «Стратегії реформ-2020» [8] значна увага приділена питанням децентралізації влади 

та реформі місцевого самоврядування, реформі регіональної політики, податковій реформі. 
Зокрема, передбачено збільшити частку коштів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 
країни з 31 до 61%. Такі реформи віднесені до числа восьми першочергових реформ в 
регіонах України. 

Тому кожному регіону з метою підвищення добробуту населення необхідно 
впроваджувати стратегічні програми соціально-економічного розвитку, які визначатимуть 
рішення проблем та регіональні перспективи в соціальної сфері. 

В суспільному житті на перше місце повинна вийти людина з її потребами, а 
економіка повинна стати головним засобом реалізації цих потреб. Соціально орієнтована 
ринкова економіка потребує активної державної позиції у вирішенні соціальних проблем. 
Стабілізація економічного розвитку неможлива без формування соціально благополучного 
суспільства. Поєднання проблем розвитку ринкових відносин з посиленням уваги до 
соціальних питань у кожному регіоні України створює необхідні передумови для 
економічного оздоровлення, стабільного становища людини. 

Таким чином, на сьогодні необхідне впровадження державних програм соціально-
економічного розвитку регіонів, яки сприятимуть стратегії розвитку, як у кожному регіоні, 
так і в країні в цілому. 
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Постановка проблеми.  Розвиток ринкової економіки України, інтеграція в світовий 
економічний простір, ефективна реалізація соціально-економічних реформ у даному напрямі 
та підвищення добробуту людей, можливий лише за умови якісного формування соціального 
капіталу. Проте відсутність дієвих реформ щодо розвитку даної складової (низький рівень 
матеріального стимулювання людей, значний податковий тиск на платників податків, 
незначні інвестиції в нематеріальне виробництво, низький рівень культури громадян тощо) 
істотно гальмують її розвиток. Так, провідний матеріальний стимул – оплата праці в Україні 
протягом 2013 р. складала лише 80% рівня офіційно встановленого прожиткового мінімуму 
для працездатної особи та не забезпечувала навіть простого відтворення робочої сили. Разом 
з тим в окремих країнах СНД (Азербайджан, Білорусь, Казахстан і Російська Федерація) вона 
була в 1,5 – 3 рази вищою [9, с.173].  

Відсутність зацікавленості людей в результатах своєї праці та соціально-психологічна 
напруга в суспільстві провокує не лише внутрішню, але й зовнішню трудову міграцію. 
Протягом усіх років незалежності України кількість мігрантів, серед яких переважають 
сільські жителі працездатного віку, за оцінками вчених-економістів, перевищила 8 млн. осіб 
[9, с.9]. Це негативно відображається на економічній, демографічній та гендерній політиці 
держави,  погіршує культурний рівень розвитку населення.  Тому актуальним питанням на 
сучасному етапі розвитку економіки України є формування основних засад дослідження 
якості функціонування соціального капіталу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням вищенаведеної проблеми 
займалися такі науковці: А. Бузгалин, П. Бурд’є, М. Горожанкіна,     А. Коньков, Д. Коулман, 
М. Курбатова, С. Левіна, Є. Каган, Є. Мішенін,           Н. Олійник, П. Саблук,  В. Тітов, Ф. 
Фукуяма тощо [1-8; 10-12]. Вчені визначили базові засади розвитку соціального капіталу в 
ринковій економіці. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте 
аналіз провідних підходів до вивчення соціального капталу в процесі розвитку 
багатовекторної економіки в Україні відображений науковцями недостатньо. 

Мета статті. Враховуючи актуальність вищевказаної проблеми, головною метою 
даного дослідження є вивчення теоретичних і практичних аспектів дослідження соціального 
капіталу та його ефективного формування й розвитку. Для реалізації даної мети нами 
сформовані такі основні завдання: 

- визначити основні методологічні підходи дослідження формування та розвитку 
теоретичних і практичних аспектів соціального капіталу; 

- проаналізувати вищевказані підходи та запропонувати заходи щодо їх ефективної 
реалізації.     

Результати дослідження. У результаті аналізу нами встановлено, що методологічні 
підходи  дослідження теоретичних і практичних аспектів соціального капіталу та його 
ефективного формування й розвитку включають у себе такі основні структурні блоки, які 
складають певні етапи дослідження щодо: вивчення понятійного апарату і напрямів еволюції 
теорії формування та розвитку соціального капіталу, його основних складових елементів, 
експерименту (апробація та можливі зміни напрямів і заходів відтворення ресурсів, 
впровадження результатів дослідження) (рис. 1).  
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Вважаємо, що запропонований комплексний методологічний підхід до вивчення 
ефективного формування й розвитку соціального капіталу сприятиме виявленню найбільш 
вагомих його складових і розробці дієвих заходів їх поліпшення. 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 

Вивчення понятійного апарату та напрямів еволюції теорії соціального 
капіталу 

Визначення основних складових елементів соціального капіталу 

Аналіз сучасної методології з дослідження соціального капіталу 

Формування напрямів та заходів ефективного розвитку всіх складових 
елементів соціального капіталу

Апробація та можливі зміни напрямів і заходів відтворення соціального 
капіталу  

Впровадження результатів дослідження

 
Рис. 1. Основні етапи дослідження теоретичних і практичних аспектів формування та 

ефективного розвитку соціального капіталу* 

 Теоретична оцінка механізму відтворення соціального капіталу  

*Розроблено автором.  
 

Вивчення понятійного апарату та напрямів еволюції теорії соціального капіталу, на 
наш погляд, повинно базуватися на чіткому трактуванні даної категорії. Незважаючи на 
певні відмінності в її визначенні, більшість науковців під нею розуміють сукупність 
психологічних, фізіологічних, моральних, етичних, економічних та інших особистих якостей 
та можливостей кожної людини, які є її основним ресурсом і перевагою, порівняно з іншими 
людьми, в процесі її адаптації та ефективної реалізації в певному соціумі (соціальному 
середовищі) на макро- та мікрорівнях [1, с.148;   2, с.61; 3, с.7; 6, с.123; 7, с.38; 8, с.84; 11, 
с.90; 12, с.12].  Також нами структуровано основні концепції щодо розвиток цієї категорії 
(рис. 2).   
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ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 
КАПІТАЛУ

Теорія людського капіталу

Концепція соціального інституціоналізму 

Теорія соціального простору

Теорія мереж 

Концепція етатизму

Концепція економіки знань 

Концепція корпоративної соціальної відповідальності 

Концепція корпоративної соціальної сумлінності 

Концепція корпоративного егоїзму 

Концепція корпоративного альтруїзму

Концепція “розумного егоїзму” 

Концепція зацікавлених сторін

Концепція корпоративного громадянства 

   
Рис. 2. Еволюція розвитку теорії формування соціального капіталу* 

Концепція соціального партнерства 

*Адаптовано автором підхід А. Бузгалина, П. Бурд’є, Д. Коулмана, М. Курбатова, С. Левіної, Є. 
Кагана, Є. Мішеніна, Н. Олійник, В. Тітова, Ф. Фукуями [1, с.148; 2, с.61; 6, с.123; 7, с.38; 8, с.84; 11, с.90; 12, 
с.12]. 

Враховуючи вищевказаний підхід, нами встановлено, що до основних теоретичних 
концепцій, які утворюють системне уявлення про розвиток соціального капіталу належать: 
теорії людського капіталу, соціального простору, мереж; концепції соціального 
інституціоналізму, етатизму, економіки знань, корпоративної соціальної відповідальності, 
корпоративної соціальної сумлінності, корпоративного егоїзму, соціального партнерства, 
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“розумного егоїзму”, зацікавлених сторін, корпоративного громадянства, корпоративного 
альтруїзму [1, с.148; 2, с.61; 6, с.123; 7, с.38; 8, с.84; 11, с.90; 12, с.12]. 

Всі описані вище теоретичні концепції взаємопов’язані та відображають 
ретроспективу розвитку соціального капіталу та характеризують умови й підходи щодо 
поліпшення ефективності його формування та відтворення.        До них належать, передусім, 
заходи налагодження соціального партнерства між державними та приватними інститутами 
щодо поліпшення якості життя населення, особливо економічно активної працездатної 
молоді.  

Таблиця  1 
Сучасні методологічні підходи до аналізу соціального капіталу* 

№ 
п/п 

Позиції аналізу соціального капіталу Методи аналізу соціального капіталу (суть, переваги та недоліки) 

1. Безпосередній вимір соціального капіталу 
(його оцінка здійснюється в категоріях 
стосунків і поведінки, а критеріями оцінки є 
характе-ристика таких відносин) 

1. Метод прямого виміру соціального капіталу передбачає: 
- оцінку рівня довіри та суспільної свідомості громадян 

(визначається завдяки опитувань відносно можливості та 
доцільності довіри людей, в тому числі  до незнайомих осіб,  один 
до одного); 

- експериментальне дослідження поведінки (оцінка 
готовності людей до взаємної допомоги, їх здібностей до 
кооперації в експериментальних умовах); 

- статистику участі в об’єднаннях (чим більша кількість 
громадських формувань у суспільстві та чим більше людей 
залучено до їх діяльності, тим вище рівень соціального капіталу та 
соціалізація населення в цілому); 
      Перевагою вищенаведеного методу є емпірична оцінка 
соціального капіталу, що дозволяє фіксувати його структурні 
аспекти. 
      Недоліком вищевказаного методу є значна концентрація лише 
на структурних, але не на сутнісних елементах соціального 
капіталу.  

  2.  Комбінований метод виміру соціального капіталу 
передбачає оцінку не лише кількісних показників мереж 
добровільної кооперації та довіри, але й інтенсивність зв’язків 
індивідів  (вона визначається завдяки суб’єктивному ранжуванню 
індивідами інтенсивності своїх зв’язків у різних типах соціальних 
мереж). 
      Перевагою вищенаведеного методу є його висока 
продуктивність в оцінці соціального капіталу на соціальному 
рівні. 
      Недоліком вищевказаного методу є відсутність можливості для 
врахування особливостей соціальних відносин, що є в основі 
структури різних соціальних мереж. Це важливо для дослідження 
соціального капіталу на мікросоціологічному рівні.    

2. Опосередкований вимір соціаль-ного 
капіталу (його оцінка здійснюється з 
урахуванням функції соціальних структур 
(соціальних мереж і відносин), а критеріями 
оцінки є якості соціальних мереж і 
результатів, що досягаються завдяки їм) 

1. Метод оцінки процесуальних параметрів передбачає 
визначення обсягу соціального капіталу на основі характеристик 
соціальних мереж: їх розміру, тісноти соціальних зв’язків, 
однорідності тощо. 
      Перевагою вищенаведеного методу є оцінка якісних сторін 
соціальних мереж та здійснення порівняльного аналізу причин 
різної ефективності окремих типів соціальних мереж. 
      Недоліком вищевказаного методу є відсутність можливості для 
оцінки соціального капіталу на макрорівні в зв’язку з відсутністю 
таких масштабних і цілісних соціальних  мереж. 

2. Метод оцінки функціональних наслідків передбачає 
визначення об’єму соціального капіталу завдяки оцінці наслідків 
його використання. 
      Перевагою вищенаведеного методу є оцінка ефективності 
діяльності окремих соціальних інститутів і суспільної діяльності 
до них. 
      Недоліком вищевказаного методу є відсутність оцінки 
ефективності дії компенсаційних механізмів соціального капіталу 
внаслідок втрати довіри людей до окремих соціальних інститутів. 

*Адаптовано автором підхід А. Конькова [5, с.30-31]. 
Крім цього, з урахуванням вищевказаного підходу, нами встановлено, що створення 

соціального капіталу відбувається в нематеріальному виробництві й зокрема в духовному 
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виробництві. Так, нами сформовано структуру основних елементів розвитку соціального 
капіталу, а саме: галузі (наука, освіта, культура), духовний продукт, духовна праця. Так, у 
нематеріальному (духовному) виробництві використовується духовна праця, матеріальні та 
духовні предмети, засоби праці для виробництва духовних благ. Останні створюються для 
реалізації потреб людей та спрямовані безпосередньо на їх розвиток і збагачення духовного 
світу. Тобто вищенаведений підхід забезпечить передумови для комплексного аналізу 
ефективності розвитку соціального капіталу та можливість його адаптації до сучасних умов 
розвитку суспільства. 

На нашу думку, провідним складовим елементом соціального капіталу, що підлягає 
аналізу є нематеріальне (духовне) виробництво. Так, на думку  окремих науковців, дана 
категорія є сферою суспільного виробництва, в якій виробляються: нематеріальні послуги 
(роздрібна торгівля, громадське харчування, пасажирський транспорт та зв'язок (що 
обслуговує населення), побутове обслуговування, охорона здоров'я та ін.; духовні цінності: 
освіта, культура, мистецтво тощо) [3, с.12; 4, с.57].  

Вважаємо, що з урахуванням описаного вище підходу, доцільно визначити та 
охарактеризувати економічну концепцію соціального капіталу в галузях нематеріального 
(духовного) виробництва. Її провідним елементом є сфера нагромадження та споживання 
соціального капіталу. Так, його формування відбувається переважно в нематеріальному 
(духовному) виробництві, галузях соціальної інфраструктури (наука, освіта, культура, 
охорона здоров'я, соціальне забезпечення, комунальне господарство). Тобто без 
вищевказаних складових розвиток соціального капіталу є неможливим.   

Крім цього, аналіз сучасної методології з дослідження соціального капіталу 
передбачає вивчення двох основних позицій та методів їх аналізу (табл. 1). 

З урахуванням вищенаведеного підходу до аналізу ефективності формування та 
розвитку соціального капіталу, на нашу думку, можливо детально вивчити структуру 
соціальних мереж, що сприяють, або не сприяють стратифікації кожного суб’єкта та 
суспільних інститутів в цілому. Це забезпечить аналіз конкретних чинників впливу на 
результати діяльності окремих суб’єктів, або їх групи.   

Таблиця 2 
Показники оцінки якості формування та розвитку соціального капіталу, оцінка в балах 

за результатами соціологічного обстеження [5, с.32] 
Показники № 

п/п Структурні Реляційні 

1. Розмір мережі 

Обсяг довіри: 
- індивідуальної 
- генеральної 
- до соціальних інститутів 

2. 
Структура мережі: 
- відкрита 
- закрита 

Обсяг обов’язків: 
- односторонніх 
- багатосторонніх 

3. 
Насиченість мережі: 
- насичена 
- рідка 

Групові норми: 
- рівень визнання 
- узгодженість 
- рівень універсальності 

4. 
Однорідність мережі: 
- однорідна 
- неоднорідна 

- 

5. 
Реляційний вимір: 
- вертикальний зв’язок 
- горизонтальний зв’язок 

- 

 

Крім цього, сучасні науково-практичні підходи до формування та розвитку соціального 
капіталу акцентовані, передусім, на оцінці властивостей структури соціальних мереж. Тому, 
на нашу думку, доцільно аналізувати як індивідуальні зв’язки окремих суб’єктів, так і їх 
колективну взаємодію в соціальних мережах різних рівнів. Так, оцінка якісних складових 
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соціальних відносин передбачає вимір культурних характеристик і норм: довіри, обов’язків, 
складових соціальних відносин тощо [5, с.31]. Тобто якість формування та розвитку 
соціального капіталу, доцільно визначати за такими основними показниками (табл. 2). 

Отже, завдяки вищенаведеним показникам можна визначити якість, ємкість, 
особливості та ефективність функціонування окремих соціальних мереж, їх груп, а також 
специфіку поведінки різних суб’єктів у них. 

Крім цього, завдяки методиці А. Конькова нами виділені типи завдань пов’язаних з 
дослідженням соціального капіталу. До них належать: 

1. Оцінка ресурсних можливостей соціальних зв’язків (концепція соціального 
капіталу дозволяє: пояснити можливості використання соціальних мереж як засобу 
уникнення дефіциту ресурсів необхідних для забезпечення фінансово-господарської 
діяльності; простежити шляхи перетворення неекономічних благ в економічні ресурси; 
розкрити роль соціальних зв’язків як засобу забезпечення захисту права власності на 
економічні ресурси); 

2.  Встановлення механізмів координації ринкової взаємодії економічних суб’єктів 
(до них належать: аналіз ролі соціального капіталу для уникнення несиметричності 
інформації, що рухається на ринках; виявлення та нівелювання дії неекономічних механізмів 
конкуренції; аналіз соціальних зв’язків як фактора запобігання недобросовісної поведінки 
суб’єктів фінансово-господарських відносин); 

3. Визначення механізмів розподілу економічних благ (з позицій функціонування: 
різних форм соціального капіталу розкривається роль неринкових механізмів обміну 
товарами в системі інститутів ринкової економіки; нетоварного обміну та його ролі в умовах 
розвитку сучасного суспільства) [5, с.32].  

Крім цього, методологія дослідження формування та розвитку соціального капіталу, 
на нашу думку, повинна передбачати вивчення поведінки суб’єктів ринку праці та 
особливості підприємництва в окремих галузях, регіонах і країнах в цілому. Так, конкуренція 
за робочі місця в умовах економіки, що розвивається формується під впливом попиту та 
пропозиції ринку праці. Тому дослідження специфіки функціонування соціального капіталу 
повинно враховувати вищевказану складову та, насамперед, умови формування й розвитку 
соціальних відносин. Наприклад, сильні, або слабкі соціальні відносини впливають на 
поведінку суб’єктів ринку праці двома способами. По-перше, вони впливають на отримання 
інформації найманими працівниками про кількість і структуру вакансій на ринку праці. По-
друге вони можуть бути ключовим фактором впливу на рішення роботодавця щодо 
прийняття працівника на роботу. Тобто вивчення комунікабельності роботодавців та 
найманих працівників забезпечить оцінку їх гнучкості на ринку праці, можливість 
диверсифікації залежно від стану соціально-економічних відносин в конкретній галузі, 
регіоні, або країні в цілому. 

На наш погляд, якість та ефективність використання соціальних зв’язків істотно 
залежить від соціального статусу кожної людини. Тому доцільно проаналізувати конкретні 
матеріальні та соціально-психологічні показники, що визначають рівень спілкування кожної 
особи, а саме: обсяг і структуру доходів і витрат (заробітна плата, реалізація та придбання 
рухомого та нерухомого майна, нематеріальних активів, пасивні доходи та витрати, витрати 
на відпочинок, придбавання одягу, дорогоцінних металів і каміння та ін.); специфіку ділових 
відносин і знайомств, взаємодопомогу людей щодо вирішення різних життєвих проблем 
тощо.   

Вважаємо, що теорія, методологія, практика дослідження формування та розвитку 
соціального капіталу повинна передбачати аналіз поведінки учасників ринку праці з певними 
ефектами, а саме: 

- уникнення необ’єктивної та неповної інформації щодо стану попиту та пропозиції 
ринку праці для роботодавців і найманих працівників; 

- збільшення кількості альтернатив для учасників ринку праці та можливість вибору 
між ними; 
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- підвищення ймовірності отримання доступу найманих працівників до більш 
престижних і вискооплачуваних професійних вакансій; 

- можливість впливати на дії суб’єктів, які приймають рішення щодо 
працевлаштування кожної людини, або створенні робочих місць [5, с.34].      

Ураховуючи всі вищевказані позиції, на наш погляд, доцільно проаналізувати підходи 
до формування напрямів та заходів ефективного розвитку всіх складових елементів 
соціального капіталу на макро- та мікрорівнях (табл. 3). 

Таблиця 3 
Підходи до формування напрямів і заходів ефективного розвитку всіх складових 

елементів соціального капіталу на макро- та мікрорівнях* 
№ 
п/п 

Підходи 
Макро-
рівень 

Мікро-
рівень 

1. Розвиток соціального капіталу як невід’ємної складової капіталу в цілому + + 
2. Розвиток соціально орієнтованого управління фінансово-господарською діяльністю 

суб’єктів господарювання 
- + 

3. Виділення соціальних зв’язків у соціальному капіталі як ймовірного ресурсу 
отримання вигод для людини 

- + 

4. Вивчення в соціальних мережах структури взаємовідносин між соціальними 
суб'єктами – індивідами, групами, організаціями, державою тощо 

 
+ 

 
+ 

5. Вимір норм взаємодії соціального капіталу, що підтримуються соціалізацією та 
санкціями, тобто довіри державним інститутам 

 
+ 

 
+ 

6. Забезпечення зростання в структурі виробленої продукції підприємств частки 
доданої вартості за рахунок інтелектуальної складової 

 
- 

 
+ 

7. Реалізація корпоративної поведінки на рівні відповідному пріоритетним соціальним 
нормам, цінностям та очікуванням суспільства 

 
+ 

 
+ 

8. Дотримання суб’єктами господарювання в своїй діяльності морально-етичних 
принципів у взаємовідносинах із зацікавленими сторонами 

 
- 

 
+ 

9. Ведення бізнесу з урахуванням стандартних суспільних норм (наприклад, створення 
та налагодження екологічно безпечного виробництва) 

 
+ 

 
+ 

10. Розвиток соціально орієнтованого управління діяльністю господарюючих суб’єктів 
спрямованого на підвищення якості життя людей в цілому 

 
- 

 
+ 

11. Розвиток активних і ефективних соціально орієнтованих ділових стосунків кожного 
підприємця із зацікавленими сторонами  

 
- 

 
+ 

12. Розвиток інституту корпоративного громадянства щодо реалізації господарюючим 
суб’єктом соціально сумлінної поведінки в суспільстві на добровільних засадах 

 
- 

 
+ 

13. Взаємодія підприємців з групою зацікавлених осіб на умовах соціального 
партнерства для досягнення паритетних і прозорих ділових відносин у бізнесі 

 
+ 

 
+ 

*Складено автором. 
Усі підходи, що запропоновані в таблиці спрямовані на підвищенні ролі соціального 

капіталу в загальній структурі формування капіталу на макро- та мікрорівнях. Також вони 
передбачають налагодження соціального партнерства між державними та приватними 
інститутами щодо поліпшення умов життя та добробуту громадян, особливо економічно 
активного населення працездатного віку. Це свідчить про необхідність розвитку умов 
відтворення робочої сили, підвищення її трудової мотивації, припинення неконтрольованої 
міграції та урбанізації окремих населених пунктів.  

Крім цього,  на наш погляд, апробацію та можливі зміни напрямів і заходів 
відтворення соціального капіталу, впровадження результатів дослідження та теоретичну 
оцінку механізму відтворення соціального капіталу, доцільно здійснювати завдяки всім 
описаним вище підходами та показникам.     

Висновки та пропозиції. Таким чином, у результаті аналізу теоретико-
методологічних і практичних засад дослідження формування та розвитку соціального 
капіталу нами встановлено, що вони включають у себе окремі структурні блоки, які 
складають певні етапи дослідження щодо: вивчення понятійного апарату і напрямів еволюції 
теорії формування та розвитку соціального капіталу, його основних складових елементів, 
експерименту (апробація та можливі зміни напрямів і заходів відтворення соціального 
капіталу, впровадження результатів дослідження). Провідними складовими аналізу за 
вищевказаними блоками є: безпосередній та опосередкований вимір соціального капіталу з 
методами його дослідження; структурні та реляційні показники дослідження соціального 
капіталу тощо. 
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На нашу думку, дослідження саме вищевказаних складових забезпечить виділення та 
поліпшення ключових елементів впливу на ефективне формування та розвиток соціального 
капіталу як невід’ємної складової існування суспільства. 
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ГЛАВА 5.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА 
РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

 

Федорчук О.М. 
кандидат економічних наук, доцент 

Херсонський державний аграрний університет 
 
Проблеми розвитку аграрної сфери економіки України пояснюються поряд з іншими 

причинами тим, що ефективні в минулому засоби та методи державного регулювання 
аграрної сфери виявилися не придатними для ринкової економіки. Відсторонення державних 
органів управління від цілеспрямованого регулювання процесу відтворення в сільському 
господарстві, руйнація взаємовідносин аграрного сектора з іншими галузями народного 
господарства призвели до непослідовності дій у здійсненні аграрної реформи, що негативно 
позначилося на динаміці обсягів виробництва та реалізації продукції, життєвому рівні селян, 
фінансовому стані сільськогосподарських товаровиробників. 

Історичний розвиток соціально-економічних відносин спростовує точку зору деяких 
економістів про автоматичне відтворення економічної рівноваги та забезпечення 
динамічного зростання продуктивних сил у ринкових умовах. Тому сучасна наукова думка 
все частіше фокусується на теоретичному осмислені ролі держави в регулюванні розвитку 
економіки, зокрема її аграрного сектора. 

Фундаментальні положення щодо державного регулювання економіки висвітлені в 
працях відомих зарубіжних учених: Дж. Кейнса, П. Самуельсона, А. Медіссона та ін. 
Значний вклад у розвиток теорії та практики державного управління в Україні зробили 
Андрійчук В., Гайдуцький П., Геєць В., Дацій О., Саблук П., Чернюк Л. та ін. Але 
недостатньо розкриті питання, що стосуються як умов формування та ефективного 
функціонування інфраструктури аграрної сфери, так і механізму взаємодії виробника 
агропромислової продукції, інституцій аграрної інфраструктури та держави. 
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Мета даного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні напрямків 
удосконалення механізмів державного регулювання формування,функціонування та 
розвитку інфраструктури аграрного сектору.  

Вважаємо, що державне регулювання інфраструктури аграрного сектору - це дієвий 
управлінський інструмент, що сприяє збалансованому здійснення виробничо - технологічних 
процесів у всіх галузях аграрної  економіки. 

Таке регулювання є базою для вирішення тих нагальних проблем, що існують в 
аграрній сфері. Попри певні позитивні зрушення в сільському господарстві України, які 
відбуваються з 2000р., поки що немає підстав для вельми оптимістичних оцінок. Результати 
діяльності в аграрній сфері за останні 15 років свідчать про загострення проблеми 
диспаритету цін, про відсутність помітних зрушень у розвитку кредитної інфраструктури, у 
відновленні та розвитку матеріально-технічної і технологічної бази сільського господарства, 
стимулюванні інвестиційної діяльності, формуванні прозорого аграрного ринку. Це дає 
підстави стверджувати, що створення принципово нової моделі аграрної політики, яка б 
ґрунтувалася на комплексному ефективному регулюванні та підтримці розвитку 
інфраструктури аграрної сфери державою, ще не завершено. 

Зазначимо, що основні засади державної політики щодо формування та розвитку 
інфраструктури аграрної сфери України закладено у низці законодавчих актів, серед яких – 
Указ Президента України від 6.06.2000 р. № 767/2000 «Про заходи щодо забезпечення 
формування i функціонування аграрного ринку», Постанови Кабінету Міністрів України від 
1.03.2003 р. № 271 «Про затвердження Комплексної програми розвитку аграрного ринку на 
2003-2004 рр.» і від 19.09.2007 р. № 1158 «Про затвердження Державної цільової програми 
розвитку українського села на період до 2015 р.». Крім того, формування дієвої 
інфраструктури аграрної сфери передбачено Стратегією розвитку аграрного сектору 
економіки (на період до 2020 року), проект якої розроблено Міністерством аграрної політики 
та продовольства України [4]. 

Незважаючи на наявність нормативно-правового забезпечення розвитку 
інфраструктури аграрної сфери, інститути, які діють тут сьогодні не забезпечують нову 
якість системи, її саморегулювання та відтворення, унаслідок чого в масштабах аграрної 
економіки здебільшого відтворюються застарілі моделі й уклади.  

За 2000–2013 рр. кількість зайнятих у сільськогосподарських підприємствах 
зменшилась у 4,3 рази. Сьогодні з 3,4 млн. працюючих у сільському господарстві в 
сільськогосподарських підприємствах зайнято 0,6 млн. осіб. У ринкових умовах 
господарювання ці підприємства переорієнтувалися на виробництво продукції зернових і 
олійних культур як більш рентабельне, що спричинило зміни у структурі валової продукції 
сільського господарства. Це призвело до витіснення з підприємств людей, які були зайняті 
трудомісткими видами виробництва: овочів, фруктів, продукції тваринництва. 

Взагалі розвинені країни, де державні органи управління виділяють значні кошти на 
інфраструктуру сільського господарства, стимулюють модернізацію сільськогосподарської 
техніки і технології агропромислового виробництва, добиваються високих результатів в 
продовольчому забезпеченні населення, особливо у сфері молочного виробництва, продуктів 
переробки молока і зернового виробництва. Так, у США частка переробних і збутових 
галузей становить приблизно 70% від виробленої продукції АПК, тоді як «внесок» сільського 
господарства в національну економіку не перевищує 15%. 

В даний час лідируючі позиції з виробництва і споживання сільськогосподарської 
продукції у світі зайняли США і країни ЄС, вони забезпечують більше половини світового 
експорту продукції аграрного сектора [2]. 

Найважливішим процесом розвитку інфраструктури сільського господарства 
залишається державне регулювання, яке характеризується збалансованістю всіх систем і 
підсистем аграрного комплексу. У цьому полягає необхідна умова економічної безпеки у 
вирішенні продовольчої програми, насичення і забезпечення країни вітчизняними, 
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екологічно чистими продуктами харчування для населення країни в умовах глобалізації 
світової системи ринків. 

На сучасному етапі в Україні розвиток аграрного господарства стримує недостатній 
рівень державного регулювання і управління. В той же час вирішенню 
сільськогосподарських проблем заважає велика кількість чинників. Одним з найважливіших 
серед них є стратегічний розвиток сільськогосподарських територій, що передбачає: 
створення дієздатного інституту місцевого самоврядування, формування передумов для 
розвитку підприємництва на селі тощо [3].  

Створення умов для збалансованого розвитку інфраструктури АПК можливо через 
модель місцевого самоврядування сільської місцевості за сприяння та регулювання держави. 
Використання моделі місцевого самоврядування сільськими територіями передбачає 
дотримання наступних умов: місцеве самоврядування має стати однорівневим; формується 
баланс влади по вертикалі на основі оптимізації міжбюджетних відносин; відносини між 
рівнями влади будуються на основі госпрозрахунку; система стимулювання державних 
службовців будується шляхом співвіднесення рівня їх зарплати з результатами діяльності 
категорій (поселення); створюються громадські органи місцевого самоврядування, де 
зосереджуються управлінські функції по розробці регіональних програм розвитку аграрної 
сфери, контролю забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування, а також 
дотримання ними чинного законодавства; система державного управління формується 
шляхом розвитку функцій трьох груп: розвиток економіки, розвиток соціальної сфери, 
розвиток і захист особистості [5]. 

В даній моделі, на думку автора статті, закладені базові принципи сучасного 
агроменеджменту на сільських територіях з участю держави. В той же час необхідність 
державного регулювання має бути орієнтована і на підтримку інновацій в інфраструктурі 
аграрної сфери. Інновації в аграрному виробництві можна конкретизувати наступним чином: 
Інновація = оптимізація + моделювання + технологія + державна підтримка. 

Інноваційна стратегія інфраструктури АПК за державної підтримки повинна 
охоплювати три основних етапи інноваційного процесу: створення інновацій, передача та 
освоєння їх у виробництві. 

Держава має сприяти розвитку всіх галузей виробництва, розвивати технологічну 
інфраструктуру при використанні продовольчих ресурсів в наступних напрямках: 
встановлення та постійне вдосконалення організаційно-економічних відносин у 
сільськогосподарському виробництві та здатності здійснювати не стільки просте, скільки 
розширене відтворення; впровадження нових, перспективних форм організації 
сільськогосподарського виробництва і управління, спрямоване на максимальне використання 
факторів виробництва - землі, робочої сили, основних виробничих фондів, оборотних 
коштів, підприємницьких можливостей; вдосконалення мотивації праці та матеріального 
стимулювання працівників через розвиток госпрозрахункових відносин всередині 
організації; розвиток кредитно-фінансових механізмів в інфраструктурі АПК, гармонізацію 
податкової системи і принципів рівноправного і порівнянного ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію; впровадження в практику нових організаційних форм 
сільськогосподарського виробництва з апробованими системами планування, нормування, 
управління, обліку і контролю на базі використання нових інформаційних технологій на всіх 
рівнях; колективного інноваційного проектування технологічного процесу з участю 
експертів і аналітиків. 

Державне регулювання інфраструктури аграрної сфери економічними методами 
передбачає захист вітчизняного продовольчого ринку від імпортної сільськогосподарської 
продукції не завжди кращої якості, від сильно монополізованих галузей, що виробляють 
засоби виробництва для сільського господарства і закуповують його продукцію. Важливим 
елементом в системі державного регулювання виступає такий економічний механізм 
розвитку аграрного виробництва, як ціноутворення. 
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Цінові відносини в сучасних умовах повинні ґрунтуватися на ринковому 
ціноутворенні і державному регулюванні цін, орієнтиром яких може стати формування 
гарантованих цін, що встановлюються як базис для визначення розмірів державного 
фінансування та підтримки сільськогосподарських товаровиробників. На цьому ґрунтується 
світовий та певною мірою і вітчизняний досвід розвитку сільського господарства [2]. 

Економічний механізм повинен базуватися на оптимальному поєднанні різних 
елементів, але при цьому особливого значення набувають принципи і форми поєднання 
державного регулювання і саморегулювання господарюючих суб'єктів (місцевого 
самоврядування сільських територій, спрямовані на забезпечення безперервних 
відтворювальних процесів в аграрному виробництві [1]. 

Вважаємо, що державне регулювання розвитку аграрної сфери необхідно розглядати 
як комплексну систему взаємозв'язку управлінських рівнів і елементів (табл 1).  

Таблиця 1 
Взаємозв'язок рівнів ієрархії управління і елементів інфраструктури аграрної сфери 

Аграрна сфера 

Мега(світова) та  
макрорівень (національна) 

Мезо(регіональна) та  
мікрорівень(юридичні особи) 

Керуючі елементи 
Ціноутворення 
Страхування 
Кредитування 
Оподаткування 

Кооперація та інтеграція Інновації та 
інвестиції Зовнішньоекономічні зв'язки 

Форми власності та організації виробництва 
Повнота внутрішньої і зовнішньої інформації 

Бізнес-план 
Господарський (комерційний) розрахунок, логіка 

внутрішньогосподарських відносин 
Організація, мотивація, стимулювання праці 

Контролінг 
Бюджетування 
Маркетинг 

Дохід, прибуток, накопичення 
Економічні відносини в системі АПК 

 

Розвиток інфраструктури сільськогосподарського виробництва - це здатність 
господарюючого суб'єкта динамічно підтримувати оптимальні пропорції в організації його 
діяльності, орієнтованої на інноваційний розвиток; сприяти підвищенню соціальної та 
економічної ефективності в процесі розширеного відтворення з метою забезпечення 
населення якісними продуктами харчування, гарантій продовольчої безпеки держави без 
шкоди екології і навколишнього середовища [1]. 

Стратегія розвитку аграрної сфери не може бути успішно реалізована, якщо не буде 
враховуватися весь контур структурної симетрії, в якості якої розглядається взаємний 
характер відносин ключових соціально-економічних підсистем: держави, інфраструктури, 
економіки і суспільства. У зв'язку з цим нами розроблена графічна модель розвитку 
інфраструктури аграрної сфери України (рис. 1).  

Місія держави у контексті інфраструктурної модернізації полягає в забезпеченні умов 
для інноваційного шляху розвитку економіки і суспільства. Використовуючи модель, 
наведену на рис. 1, можна виділити ключові канали впливу держави на процеси модернізації 
інфраструктури: безпосереднє регулювання через систему законодавчих, адміністративних і 
бюджетно-фінансових заходів; пряме управління держінвестиціями, спрямованими на 
модернізацію інфраструктурних об'єктів, що перебувають у власності держави; прямий 
вплив на економіку (бізнес) і в подальшому на інфраструктуру шляхом змішаного впливу 
бізнесу та держави на неї у формі державно-приватного партнерства (ДПП). 

Держава визначає ступінь включення своїх ресурсів в оновлення виробничого 
фундаменту галузей інфраструктури і використовує для цієї мети всі рівні і гілки влади. 
Функції економіки реалізуються в змішаній моделі державного нагляду та організації 
інфраструктурних інвестицій з участю приватного сектора і спрямовані на забезпечення 
безперервності багаторівневого відтворювального процесу. Роль суспільства проявляється у 
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формуванні у населення, політичних та інших організацій стосунку до сучасного 
інфраструктурного облаштування та необхідності його модернізації. Функції інфраструктури 
забезпечуються діяльністю об'єктів та інститутів, що обслуговують економічну та соціальну 
сфери життєдіяльності суспільства, і спрямовані на підвищення ефективності бізнесу і якості 
життя населення. 

 
Державний 
сектор 

Приватний 
сектор 

 
 
 
 
 
 

Бізнесові кола Суспільство Держава 

 
 
 
 
 

Інфраструктура аграрного 
сектору 

 
 

Безпосередній 
вплив 

Прямий  Змішаний 
вплив вплив  

Рис. 1. Структурна симетрія процесів розвитку у взаємозв'язку держави, 
інфраструктури, агробізнесу і суспільства 

 

Розвиток і використання інфраструктурного потенціалу багато в чому визначається 
ступенем участі зазначених складових у процесах модернізації. Кожна з підсистем може 
докладати власні зусилля, але їхня успішність залежить від збалансованості довгострокових 
цілей учасників взаємодії, формування оптимальної структури власності і джерел 
фінансування інфраструктурних проектів, вибору пріоритетів у розвитку тих чи інших 
секторів інфраструктури, наявності модернізаторської мотивації у бізнесу і населення. 

Відсутність ясного розуміння з боку держави системності розвитку інфраструктури як 
основного провідника соціально-економічних перетворень не сприяє створенню передумов 
для пожвавлення модернізаційної активності у населення. До цього ще слід додати те, що 
посилюється в аграрній сфері дефіцит кваліфікованих працівників, знижується якість освіти, 
погіршується гендерна і вікова структура населення. Тому мова повинна йти не тільки про 
розробку комплексу економічних, культурних, політичних ініціатив, але і про створення 
інфраструктурних підсистем, що забезпечують їх одночасний вплив на соціальне середовище 
з метою його активізації, перетворення, про включення різних соціальних груп населення в 
процеси модернізації. 

Застосовуючи описану модель до аналізу ролі держави, можна зробити висновок про 
те, що через державний сектор реалізується еталоноутворююча функція держави з 
інфраструктурного облаштування бізнесу і суспільства. Разом з тим активну роль набуває 
змішаний вплив державного та приватного секторів на процеси інфраструктурної 
модернізації. Останнім часом по цих каналах активно фінансуються інвестиційні проекти в 
інфраструктурній сфері та відбувається апробація прогресивних організаційно-економічних 
інновацій. 

На наш погляд, оновлення інфраструктури на базі нового технологічного укладу в 
більшій мірі пов'язане з уявленнями про розвиток економіки як про механічне економічне 
зростання і не враховує сучасні соціально-політичні аспекти модернізації. Ігнорування цієї 
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особливості в моделі взаємозв'язку соціально-економічних підсистем порушує структурну 
симетрію процесів модернізації. 

В Україні більшість виробничих галузей створено поточним і минулим 
технологічними укладами, а їхня інфраструктура сформувалася в більш ранній час. В період 
технологічних зрушень вона не тільки забезпечує цілісність технологічно сполучених 
виробництв, але і підтримує певний рівень життя населення, зайнятості, доходів і послуг. 
Галузі інфраструктури майбутньої технологічної хвилі тільки формуються і не можуть 
вплинути на прискорення темпів економічного зростання, забезпечити максимально 
можливу зайнятість і істотно знизити соціально-майнові диспропорції. Тому головні зусилля 
необхідно зосередити на модернізації галузей інфраструктури, що відтворюють не тільки 
початкову фазу нового, шостого укладу, але і минулий, і справжній технологічні уклади.  

Роль держави в цьому напрямі повинна складатися в регулюванні суперечностей між 
невідповідністю інфраструктурних можливостей минулого і поточного технологічних 
укладів і формування потреб економіки нової технологічної хвилі. Вирішення цього 
протиріччя вбачаємо в забезпеченні державою цілісності і збалансованості системної 
взаємодії макро- факторів модернізації. 

Сучасні економічні механізми в інфраструктурі АПК повинні здійснюватися при 
державному регулюванні і підтримці галузей і саморегулюванні господарюючих суб'єктів на 
засадах конкуренції та ринкових законів. Стратегічно важливі галузі сільського господарства 
потребують значних інвестицій для модернізації та розширення виробництва, що 
безпосередньо впливає на продовольчу безпеку країни, Це також важливо в зв'язку зі 
вступом України до СОТ для того, щоб вітчизняна продукція могла успішно конкурувати із 
закордонним продуктовим ринком.  

Таким чином, на сьогодні процес формування інфраструктури аграрного сектору в 
Україні характеризується спонтанним характером та відсутністю системного підходу, що 
зумовлює необхідність більш активного державного втручання в процеси інтенсифікації 
створення та розвитку окремих елементів інфраструктури шляхом застосування як прямого, 
так і опосередкованого регулюючого впливу на суб’єктів аграрного ринку, що й буде 
предметом подальших досліджень. 
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