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ВСТУП
Функціонування вітчизняних під�

приємств зазнало значних змін у транс�
формаційний період, що, безумовно,
позначилось і на зміні пріоритетних
факторів. Цим пояснюється необ�
хідність дослідження факторів впливу
на економічну поведінку підприємств у
нерозривному взаємозв'язку із особли�
востями функціонування підприємств
за умов поступового витіснення плано�
вої економіки ринковою. Цей процес,
маючи фундаментальне значення в про�
цесі трансформації інституту підприє�
мства та визначаючи риси універсаль�
ного підприємства в наш час, повинен
розглядатися за відповідного часового
і змістовного алгоритму подій, причин�
но�наслідкових ланцюгів та детермі�
нантних факторів.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є визначення

пріоритетних факторів впливу на еко�
номічну поведінку вітчизняних
підприємств на сучасному етапі їх фун�
кціонування.

РЕЗУЛЬТАТИ
З огляду на проведене дослідження

функціонування підприємств протягом
трансформації планового господарства
у ринкове, що відображено у [1], відок�
ремлено чотири стадії їх розвитку (пла�
нове господарство, стадія початку ре�
формування та приватизації, стадія
"економіки фізичних осіб", стадія "еко�
номіки фізичних підприємств") та ок�
реслені характерні умови господарю�
вання (рис. 1). Основою такої диферен�
ціації є положення про те, що виявлені

зміни позначились на сукупності та
сутності факторів впливу на економіч�
ну поведінку підприємств, це дозволи�
ло прослідкувати їх трансформацію
(модифікацію, появу нових факторів,
зникнення деяких факторів порівняно
із попередніми етапами) в процесі фор�
мування ринкової економіки країни.

Враховуючи, що метою досліджен�
ня покладено визначення пріоритетних
факторів впливу на економічну поведі�
нку вітчизняних підприємств на сучас�
ному етапі функціонування, зосереди�
мо увагу на четвертій стадії їх розвит�
ку — стадії "економіки фізичних
підприємств".

У межах цього періоду процес роз�
поділу власності можна вважати завер�
шеним, і приватизація залишається по�
одиноким явищем лише для окремих
підприємств (зазвичай через не�
обхідність поповнення бюджету краї�
ни чи з інших неекономічних мірку�
вань). Водночас актуальність фінансо�
вих проблем українських промислових
підприємств лише зросла з огляду на
традиційну вже для України не�
стабільність політичного і законодавчо�
го середовища, поглиблення проблем із
збутом продукції, погіршенням в ціло�
му стану платоспроможності населен�
ня та підприємств�споживачів.

Деяке пожвавлення інвестиційного
процесу протягом 2001—2007 рр. заз�
нало уповільнення у зв'язку із фінан�
совою кризою у 2008 р. Незважаючи на
підвищення доступності інформації,
проблема прозорості, відкритості та її
асиметричності (зумовлена принципом
протиставлення внутрішнього і зовні�
шнього середовищ підприємства) про�
довжує чинити істотний негативний
вплив на формування ефективної еко�
номічної поведінки підприємств. З ог�
ляду на зазначене, як вказується у [2,
с. 10], порушується відкритість і про�
зорість зовнішнього середовища та
знижується ступінь визначеності у про�
цесі формування економічної поведін�
ки. Крім цього, достатньо вагомим є
тісний зв'язок власників корпоратив�
них утворень із владою, що призводить
до корупції та олігархії і "приватизації
влади" у вигляді "залізних трикутників"
(компанії — банки — держава), які мо�
жуть потенційно забезпечити фінансо�
вими ресурсами нерентабельні підприє�
мства [3, с. 44].

Зрощення бізнесу і влади, котрі
сприяють концентрації промислового
та фінансового капіталу за допомогою
фінансово�кредитних установ, є акту�
альним і для цього етапу господарюван�
ня в Україні. Показовим щодо цього є
формування корпоративних структур
акціонерними комерційними банками,
тобто створення де�факто фінансово�
промислових груп. При цьому зауважи�
мо, що в Україні союзи капіталів різних
видів у групах переважно залишають�
ся неформальними, що ускладнює оці�
нювання реального потенціалу бізнес�
груп та можливі обсяги синергетично�
го ефекту об'єднання.

Залишається вагомим фактор
зв'язку бізнесу з бюрократизацією еко�
номіки. Бюрократія перетворюється на
олігархічну систему політичного домі�
нування над суспільством і економікою.
Проявом олігархічного домінування
над економікою внаслідок діяльності
чиновників від влади залишається бага�
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торічна проблема ефективності управ�
ління державними підприємствами і
державними корпоративними правами.
Справді, в державних акціонерних та
холдингових компаніях, якими керують
тісно пов'язані з бізнесом чиновники
від влади, чітко проявляється їх стиль
у неефективному управлінні діяльністю
інтегрованих об'єднань державних
підприємств, нераціональному викори�
станні державного майна, задоволенні
особистих потреб тощо. І хоча ефек�
тивність управління державними кор�
поративними правами і майном зале�
жить від об'єктивних причин, фактор
олігархічного впливу на його ефек�
тивність продовжує бути суттєвим.
Відтак, як зазначає І. Зятковський [3,
с. 46], відбувається процес взаємопро�
никнення влади у бізнес і навпаки, що
проявляється у формуванні потужних
інтеграційних структур, які успішно
діють на ринку розподілу і перерозпо�
ділу власності та отримання монополь�
но високих прибутків.

Світові тенденції концентрації еко�
номічної власності, насамперед у стра�
тегічних галузях економіки, є характер�
ними для вітчизняного бізнесу. На цьо�
му етапі, успадкувавши від стадії "еко�
номіки фізичних осіб" особистісний
характер внутрішньофірмового управ�
ління і міжфірмових зв'язків, українсь�
ка економіка трансформувалася, як
вказується у [4, с. 54], у стадію "еконо�
міки фізичних підприємств", де різни�
ця між підприємствами зумовлено не
стільки відмінностями у ресурсах і тех�
нологіях, скільки неоднаковим поло�
женням представників цих підприємств
у діловому та адміністративному сере�
довищі. Загалом же економічна систе�
ма, що сформувалася на основі незба�
лансованої системи влади — це, як
стверджується у [5, с. 15], фактично є

різновидом "рентної економіки" пере�
розподільного типу з відповідним дом�
інуванням рентних інтересів і рентоор�
ієнтованої поведінки. Звідси, очевидно,
особливості економічної поведінки
підприємств на цьому етапі розвитку,
враховуючи їх багатоваріантний харак�
тер і значний ступінь невизначеності,
необхідно розглядати як способи адап�
тації суб'єктів до умов ринкової еконо�
міки.

Відтак, як видно з рис. 1, результа�
том відповідної трансформації еконо�
мічних відносин країни є певна су�
купність факторів, які є уособленням
спадку від планового господарства (ви�
робничо�технологічний фактор) та пев�
ної модифікації (податковий фактор,
нормативно�законодавчий фактор,
фактор платоспроможності спожи�
вачів, корпоративний фактор, управлі�
нський фактор, ринковий фактор, фак�
тор трудового потенціалу, фактор по�
тенціалу постачальників, фінансовий
фактор, господарський фактор, інвес�
тиційний фактор, інформаційний фак�
тор, інституціональні фактори).

Сформований комплекс факторів
впливу на економічну поведінку, на
нашу думку, потребує конкретизації
щодо особливостей функціонування
сучасних вітчизняних промислових
підприємств. Доцільно звернути увагу
на те, що дослідження в цьому напрямі
здійснювались Г. Капленко, Н. Шибає�
вою, С. Сологубом, О. Міклухою [2; 6;
7; 8].

Так, Г. Капленко, аналізуючи про�
блеми, які найбільше перешкоджають
реалізації основних цілей і формуван�
ню економічної поведінки, виявила на�
ступне: головною перешкодою є високі
ставки державних податків і зборів; на
другому місці — нестача грошових обо�
ротних коштів поряд із нестабільністю

законодавства і регулювання; наступна
за важливістю постає проблема низь�
кої платоспроможності споживачів.
Поряд із цим, позитивним фактом є
низький рейтинг труднощів із постачан�
ням (така ситуація вказує на певні по�
зитивні зрушення на ринку сировини,
матеріалів і комплектуючих, що створю�
ють сприятливі умови для розвитку при�
ватних виробництв). Одночасно відзна�
чено, що формуванню ефективної еко�
номічної поведінки підприємств пере�
шкоджають такі фактори: неефек�
тивність системи управління під�
приємством (що можна пояснити
відсутністю стратегії у поведінці під�
приємства і орієнтацією тільки на ко�
роткострокові результати; недостатнім
знанням кон'юнктури ринку; низьким
рівнем кваліфікації менеджерів і персо�
налу, відсутністю трудової мотивації
працівників; нерозвиненістю сучасних
методів фінансового менеджменту і уп�
равління витратами виробництва);
низький рівень відповідальності керів�
ників підприємств за прийняті рішення,
перш за все, щодо збереження і ефек�
тивного використання майна підприє�
мства, а також за фінансово�госпо�
дарські результати його діяльності; не�
забезпеченість єдності підприємства як
майнового комплексу, що знижує його
інвестиційну привабливість; відсутність
достовірної інформації про фінансово�
економічне становище для акціонерів,
керівників підприємства, потенційних
інвесторів, органів виконавчої влади
(цей перелік є далеко неповним) [2, с.
15].

У контексті цього розгляду Н. Ши�
баєва, досліджуючи особливості еконо�
мічної поведінки суб'єктів господарю�
вання в умовах ринкової трансформації
економіки, зазначає, що в сучасній со�
ціально орієнтованій економічній сис�

Рис. 1. Трансформація факторів впливу на економічну поведінку підприємств
(власні результати дослідження  та ідентифікація досліджень, відображених у [1])
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темі, яка функціонує на ринковій основі,
фактори, які впливають на економічну
поведінку підприємств, доцільно розді%
лити на функціональні (макроеко%
номічні та мікроекономічні) та інститу%
ціональні [6, с. 7]. До макроекономіч%
них факторів, які впливають на поведі%
нку підприємств, було віднесено: інтен%
сивність попиту, рівень процентних
ставок, інфляції, зайнятості та оподат%
кування. В свою чергу, мікроекономічні
фактори узагальнюють зовнішні (стан
ринкового середовища) та внутрішні
(тип власності, форма організації
бізнесу, способи організації праці та
форми матеріального стимулювання
робітників, а також способи організації
та управління виробничим процесом,
які залежать від особливостей самого
суб'єкта господарювання). Водночас,
окрім функціональних факторів, на
економічну поведінку суб'єктів у рин%
ковій економіці впливають й інституці%

ональні фактори. Але внаслідок того, що
формування формальних та неформаль%
них інститутів в Україні відбувалося пе%
реважно еволюційним шляхом, визна%
чено, що характер взаємодії функціо%
нальних та інституціональних факторів
такий: розвиток індустріальної систе%
ми утворив технологічний базис для ут%
вердження ринкових відносин; було ут%
ворено специфічні макро% та мікроеко%
номічні умови функціонування ринко%
вої економіки, які окреслили норми ра%
ціональної економічної поведінки; зго%
дом норми економічної поведінки, що
сформувалися, визначили стійку реак%
цію суб'єктів господарювання на зміни
макро% та мікроекономічних умов.
Відтак, за переконанням Н. Шибаєвої,
взаємодія цих груп факторів і зумовлює
специфіку поведінки в такій економічній
системі [9, с. 93].

Дослідженнями щодо виділення
факторів впливу на економічну поведі%

нку підприємств О. Міклухи
[8, с. 188] визначено норма%
тивні, операційні, інвес%
тиційні та фінансові факто%
ри. С. Сологубом [7, с. 60] ок%
реслено зміст та інтен%
сивність впливу таких фак%
торів:

— тиск державної влади;
— тиск суспільних ін%

ститутів (наприклад, розви%
ток окремих галузей вітчиз%
няної промисловості зале%
жить від позиції громадських
організацій, зокрема палив%
но%енергетичний комплекс
— від впливу корпоративно%
бізнесових угрупувань);

— тиск кредиторів (пред%
ставники кредиторів беруть
участь в управлінні підприє%
мствами, реалізації госпо%
дарських проектів);

— тиск акціонерів (спо%
стерігається в останні роки і
виражається у створенні акц%
іонерами своїх об'єднань з ме%
тою впливу на дивідендну
політику підприємства).

Враховуючи наведену
вище аргументацію щодо
трансформації факторів
впливу на економічну повед%
інку, а також результати су%
часних вітчизняних нау%
ковців та власні дослідження
і спостереження, у табл. 1
представлено доповнену та
поглиблену сукупність фак%
торів, що узагальнено у фак%
торіальний ландшафт еконо%
мічної поведінки сучасних
підприємств.

Відтак, поділяючи позицію
Н. Шибаєвої щодо поділу
факторів на функціональні
(макроекономічні та мікрое%
кономічні — зовнішні та
внутрішні) та інституціо%
нальні, наповнюємо їх
більшою змістовністю, від%
носячи до внутрішніх мікро%
економічних факторів такі,
як: виробничо%технологіч%
ний, господарський, фі%
нансовий внутрішній, управ%
лінський, фактор трудового
потенціалу, корпоративний,
інвестиційний; до зовнішніх

мікроекономічних факторів: корпора%
тивний, інвестиційний, фактор платос%
проможності споживачів, ринковий
фактор, фактор потенціалу постачаль%
ників, інформаційний фактор; до мак%
роекономічних факторів: податковий,
нормативно%законодавчий, фінансовий
макроекономічний; до інституціональ%
них факторів: формальні і неформальні
норми поведінки і фактор взаємних оч%
ікувань.

Поряд із зазначеним, погоджую%
чись із подвійною детермінацією еконо%
мічної поведінки [10, с. 105], а саме —
зумовленістю поведінки обставинами,
умовами, ситуацією, системою відно%
син та залежністю поведінки від інте%
ресів, цінностей, потреб, мотивів і сте%
реотипів, розподіляємо фактори впли%
ву на об'єктивні та суб'єктивні.

Для з'ясування пріоритетності
сформованої сукупності факторів (рис.

Таблиця 1. Факторіальний ландшафт економічної поведінки вітчизняних підприємств*

*власні результати дослідження та інтерпретація [9].
** курсивом відзначені відокремлені фактори за авторською позицією.

Фактори впливу на економічну поведінку підприємств 
мі
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мі
чн
і ф

ак
то
ри

 

 
зо
вн
іш
ні

 ф
ак
то
ри

 в
ну
тр
іш
ні

 ф
ак
то
ри

 
 

 
управлінський фактор 

особистість власника, його цілі, інтереси, мотивація 
особистість директора підприємства, його кваліфікація, досвід, 
стереотип поведінки, мотивація  

фактор трудового 
потенціалу 

наявність робочої сили необхідної кваліфікації  
ступінь ініціативності працівників, ідейності, реалізації інтересів 
підприємства  

 
виробничо-технологічний 
фактор 

характер продукції 
рівень забезпеченості виробничим устаткуванням  
ступінь морального та фізичного зносу обладнання  
рівень використання інноваційних технологій  
рівень розробки та виробництва інноваційної продукції  

 
 
господарський фактор 

тип власності  
організаційно-правова форма господарювання  
галузева приналежність підприємства  
способи організації праці та форми матеріального стимулювання 
робітників  
способи організації та управління виробничим процесом  

 
фінансовий внутрішній 
фактор 

рівень ліквідності  
рівень ділової активності  
рівень фінансової стійкості  
рівень рентабельності  
рівень ринкової активності  
рівень наявності грошових оборотних коштів  
обсяг капіталу 

корпоративний фактор ступінь узгодженості інтересів учасників корпоративних 
відносин  
виникнення та характер конфліктних ситуацій на підприємстві  

інвестиційний фактор обсяг інвестиційних ресурсів  
структура інвестиційних ресурсів  

фактор 
платоспроможності 
споживачів 

рівень платоспроможності споживачів  
рівень еластичності попиту за доходами споживачів 

 
 
ринковий фактор 

положення підприємства на ринку 
обсяг попиту і пропозиції 
рівень конкуренції 
ступінь впливу корпоративних структур (фінансово-промислових 
груп) 

фактор  
потенціалу постачальників 

наявність та ефективність постачальників сировини, матеріалів, 
комплектуючих, паливно-енергетичних ресурсів, необхідних для 
виробництва  

інформаційний фактор рівень доступності інформації  
асиметричність інформації  

  ма
кр
ое
ко
но

-
мі
чн
і ф

ак
то
ри

 податковий фактор рівень державних податків та зборів  
нормативно-законодавчий 
фактор 

рівень стабільності та дієвості законодавства 

фінансовий 
макроекономічний  
фактор 

рівень стабільності фінансово-економічного розвитку держави  
рівень паритету цін  
рівень процентних ставок  

інституціональні фактори формальні і неформальні норми економічної поведінки  
фактор взаємних очікувань  
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2) було проведено анкетне опитування
аналітиків та управлінського персона�
лу підприємств Вінницької області
впродовж 2008—2009 рр. З цією метою
спочатку було складено анкети окремо
для аналітиків та управлінського пер�
соналу. Зокрема, для працівників був
наданий спрощений варіант анкети,

який не включав групування факторів,
адже управлінський персонал оперує
більш практичними категоріями, ніж
аналітики. В якості експертів�аналі�
тиків виступали науковці�економісти
вищих навчальних закладів та праців�
ники статистичного управління у
Вінницькій області, а в якості експертів�

практиків були задіяні висококваліфіко�
вані спеціалісти, а саме: економісти, ме�
неджери та маркетологи з досвідом ро�
боти більше 10 років. Крім цього, для
анкетування був обраний управлінсь�
кий персонал підприємств Вінницької
області різних галузей народного гос�
подарства: машинобудівного комплек�

Таблиця 2. Рейтингова оцінка факторів впливу на економічну поведінку підприємств

 
 

Фактори 

Експерти-аналітики 

Експерти-
управлінський 

персонал 
підприємств 

Загальний 
результат 
експертів 

 
середня 
бальна 
оцінка 

рейтинг 
середня 
бальна 
оцінка 

рейтинг 
середня 
бальна 
оцінка 

рейтинг 

Особистість власника, його цілі, інтереси, 
мотивація 

9,0 1 7,9 1 8,45 1 

Особистість директора підприємства, його 
кваліфікація, досвід, стереотип поведінки, 
мотивація  

 
7,8 

 
2 

 
7,5 

 
2,5 

 
7,65 

 
2 

наявність робочої сили необхідної кваліфікації  6,5 6,5 6,1 7 6,3 6 
Ступінь ініціативності працівників, ідейності, 
реалізації інтересів підприємства  

 
5,9 

 
12 

 
5,6 

 
16 

 
5,75 

 
14 

Характер продукції 5,6 18 5,9 11 5,75 14 
Рівень забезпеченості виробничим 
устаткуванням  

6,6 5 5,9 11 6,25 7 

Ступінь моральної та фізичної зношеності 
обладнання  

5,8 14,5 5,2 20 5,5 19 

Рівень використання інноваційних технологій  4,7 28,5 5,1 23 4,9 26,5 
Рівень розробки та виробництва інноваційної 
продукції  

4,0 35 4,3 31 4,15 33 

Тип власності  3,4 37 3,1 38,5 3,25 37 
Організаційно-правова форма господарювання  3,2 38 3,1 38,5 3,15 38 
Галузева приналежність підприємства  4,8 26 5,1 23 4,95 24 
Способи організації праці та форми 
матеріального стимулювання робітників  

 
6,3 

 
8 

 
6,1 

 
7 

 
6,2 

 
8 

Способи організації та управління виробничим 
процесом  

5,8 14,5 6,0 9 5,9 11,5 

Рівень ліквідності  2,9 39,5 2,5 40 2,7 40 
Рівень ділової активності  4,6 30 4,3 31 4,45 29 
Рівень фінансової стійкості  2,9 39,5 3,2 37 3,05 39 
Рівень рентабельності  4,1 33,5 3,9 34 4,0 34 
Рівень наявності грошових оборотних коштів  5,6 18 5,7 14,5 5,65 16 
Обсяг капіталу 6,0 10,5 5,9 11 5,95 10 
Ступінь узгодженості інтересів учасників 
корпоративних відносин  

4,8 26 5,1 23 4,95 24 

Рівень платоспроможності споживачів  4,4 31 4,4 29 4,4 30,5 
Виникнення та характер конфліктних ситуацій 
на підприємстві  

 
5,6 

 
18 

 
5,5 

 
17 

 
5,55 

 
17,5 

Обсяг інвестиційних ресурсів  5,0 22 5,2 20 5,1 21 
Структура інвестиційних ресурсів  4,8 2 4,9 27 4,85 28 
Рівень еластичності попиту за доходами 
споживачів 

5,1 21 4,9 27 5,0 22 

Положення підприємства на ринку 7,6 3 7,5 2,5 7,55 3 
Обсяг попиту і пропозиції 5,8 14,5 5,3 18 5,55 17,5 
Рівень конкуренції 5,2 20 5,2 20 5,2 20 
Ступінь впливу корпоративних структур 
(фінансово-промислових груп) 

 
7,0 

 
4 

 
7,4 

 
4 

 
7,2 

 
4 

Наявність та ефективність постачальників 
сировини, матеріалів, комплектуючих, паливно-
енергетичних ресурсів, необхідних для 
виробництва  

 
4,9 
 

 
23,5 
 

 
4,9 

 
27 

 
4,9 

 
26,5 

Рівень доступності інформації  4,7 28,5 4,1 33 4,4 30,5 
Асиметричність інформації  4,2 32 4,3 31 4,25 32 
Рівень державних податків та зборів  4,1 33,5 3,5 35,5 3,8 35 
Рівень стабільності та дієвості законодавства 3,5 36 3,5 35,5 3,5 36 
Рівень стабільності фінансово-економічного 
розвитку держави  

6,0 10,5 5,8 13 5,9 11,5 

Рівень паритету цін  4,9 23,5 5,0 25 4,95 24 
Рівень процентних ставок  5,8 14,5 5,7 14,5 5,75 14 
Формальні і неформальні норми економічної 
поведінки  

6,1 9 6,1 7 6,1 9 

Фактор взаємних очікувань  6,5 6,5 6,3 5 6,4 5 
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су, молочної промисловості, м'ясної
промисловості, текстильної та конди�
терської промисловостей.

Результати рейтингової оцінки
факторів впливу на економічну поведі�
нку підприємств представлені у табл. 2.
Бальна та рангова оцінки показали, що
експерти�аналітики проранжували
фактори за рівнем зменшення їх важ�
ливості в такій послідовності (наво�
дяться за середнім значенням балу):
мікроекономічні внутрішні фактори;
мікроекономічні зовнішні фактори;
інституціональні фактори; макроеко�
номічні фактори. Бальна оцінка функ�
ціональних факторів за більш поглиб�
леної класифікації експертами�аналі�
тиками показала такі результати (за
рівнем зменшення важливості фак�
торів): управлінський; ринковий; трудо�
вого потенціалу; виробничо�технолог�
ічний; фінансовий макроекономічний;
корпоративний; інвестиційний; платос�
проможності споживачів; господарсь�
кий; інформаційний; фінансовий
внутрішній; потенціалу постачальників;
податковий та нормативно�законодав�
чий.

Результати бальної оцінки та рей�
тингування деталізованих факторів
впливу експертами�аналітиками та ек�
спертами�управлінським персоналом
підприємств, які представлені в табл.
2, свідчать про пріоритет власника, ме�
неджерів, положення підприємства на
ринку, корпоративних структур
(фінансово�промислових груп) та
взаємних очікувань агентів підприєм�
ства, не зменшуючи важливості інших
факторів. Відтак, отримані дані в ре�
зультаті експертної оцінки сформува�
ли більш чітке уявлення про рівень
концентрації уваги на відповідних
факторах впливу на економічну пове�
дінку підприємства.

Для оцінки ступеня узгодженості
думок експертів була розрахована си�
стема показників: коефіцієнт конкор�
дації, значення істотності коефіцієнта
конкордації, дисперсія оцінок та ко�
ефіцієнт варіації оцінок (табл. 3).

Представлені результати свідчать
про достатній ступінь узгодженості
думок експертів�аналітиків. Однак спо�
стерігається більший рівень узгодже�
ності за меншої кількості визначених
факторів: при 4�х факторах — ко�
ефіцієнт конкордації 0,839; при 14�ти
факторах — 0,724. Це є цілком зрозум�
ілим, адже більша розпорошеність ви�
бору не сприяє його точності. Подібна
тенденція відзначена щодо інших по�
казників (значення істотності коефіці�

єнта конкордації, коефіцієнт варіації
оцінок).

Оцінювання рівня узгодженості
думок експертів (аналітиків та управл�
інського персоналу) щодо більш по�
глибленої кількості факторів є підтвер�
дженням попереднього висновку, оск�
ільки коефіцієнт конкордації є меншим:
відповідно 0,686 та 0,521, ніж при оці�
нюванні значимості 4�х та 14�ти фак�
торів. Крім цього, спостерігається мен�
ша узгодженість думок серед експертів
— управлінського персоналу
підприємств (К

кон уп(0,521) < Ккон а
(0,686)), що є цілком зрозумілим, адже,
надаючи пріоритетність відповідним
факторам, працівники в якості об'єкта
спостереження підсвідомо використо�
вували "свої" підприємства (різних га�
лузей). Водночас перевірка коефіцієн�
та конкордації на істотність засвідчи�
ла, що коефіцієнт конкордації є істот�
ним при оцінюванні значимості будь�
якої наведеної сукупності факторів.
Для цього розраховане значення кри�
терію Пірсона (χ2

р
) порівнювалося з

табличним значенням (χ2
т
) для n�1 су�

пенів свободи та довірчої ймовірності
(Р=0,95 та Р=0,99) [11, с. 412]:

— [при 4�1 ступенів свободи та
Р=0,95 χ2

т
 =7,81, для Р=0,99 χ2

т
 =11,34]

< χ2
р
 = 37,757;

— [при 14�1 ступенів свободи та
Р=0,95 χ2

т
 =22,36, для Р=0,99 χ2

т
 =27,69]

< χ2
р
 = 141,182;

— [при 41�1 ступенів свободи та
Р=0,95 χ2

т
 =55,76, для Р=0,99 χ2

т
 =63,69]

< χ2
р
 =401,182;

— [при 41�1 ступенів свободи та
Р=0,95 χ2

т
 =55,76, для Р=0,99 χ2

т
 =63,69]

< χ2
р
 =305,003.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, від�

значаємо, що факторіальний ландшафт
економічної поведінки вітчизняних про�
мислових підприємств представлений
значною кількістю факторів. Проте, на
підставі результатів експертних оцінок
відокремили домінантні фактори впли�
ву: пріоритет власника, менеджерів, по�
ложення підприємства на ринку, корпо�
ративних структур (фінансово�промис�
лових груп) та взаємних очікувань
агентів підприємства, що підтверджено
відповідною системою показників: кое�
фіцієнтом конкордації, значенням істот�
ності коефіцієнта конкордації, диспер�
сією оцінок та коефіцієнтом варіації оц�
інок.

Отже, отримані результати щодо
пріоритетного факторіального ланд�
шафту економічної поведінки вітчизня�

них підприємств виявили
чинники, від яких передусім
залежить забезпечення
ефективної економічної по�
ведінки підприємства. Це
потребує в подальшому їх
більш грунтовного дослід�
ження з метою визначення та
досягнення позитивного
вектора впливу.
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Значимість факторів впливу з позиції 
функціональних та інституціональних критеріїв 
(експерти – аналітики) 

 
0,839 

 
37,757 

 
268,852 

 
1,305 

 
10,820 

Значимість узагальнених факторів впливу (експерти 
– аналітики) 

 
0,724 

 
141,182 

 
172,034 

 
11,653 

 
13,854 

Значимість поглиблених факторів впливу (експерти 
– аналітики) 

 
0,686 

 
401,182 

 
176,681 

 
89,540 

 
17,101 

Значимість поглиблених факторів впливу (експерти 
– управлінський персонал підприємств) 

 
0,521 

 
305,003 

 
153,682 

 
68,285 

 
23,106 

Таблиця 3. Показники оцінювання узгодженості думок експертів
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