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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Між технологіями і зайнятістю в аграрному вироб-

ництві існує тісна функціональна залежність. Системи
ведення сільського господарства визначають чи-
сельність, структуру та професійно-кваліфікаційний
склад працівників. При цьому має місце і зворотній
вплив, оскільки надлишок дешевої робочої сили, на
відміну від інших факторів виробництва, може вплива-
ти на поведінку господарюючих суб'єктів при виборі
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
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GOVERNMENT REGULATION OF EMPLOYMENT UNDER CONDITIONS OF GREENING
THE AGRICULTURAL PRODUCTION

Здійснено аналіз державного регулювання зайнятості в агарному секторі економіки в умовах перс-
пектив його екологізації з урахуванням запровадження органічних технологій в Україні та державах-
членах Європейського Союзу. Визначено особливості удосконалення організаційно-економічного меха-
нізму в частині посилення стимулюючих функцій щодо збереження сільськогосподарськими товарови-
робниками існуючих робочих місць у перехідний період від традиційних до органічних стандартів ве-
дення галузі та створення макроекономічних умов для стабілізації фундаментальних чинників ринку
праці у сільській місцевості у контексті поглиблення євроінтеграційних відносин.

Зазначене має сприяти втіленню стрижневої ідеї сталого сільського розвитку — людиноцентричної
спрямованості аграрного сектору економіки, сільського соціуму та екології, а саме: зупиненню негатив-
них явищ пов'язаних із руйнуванням трудового потенціалу, зі спадковим сімейним безробіттям і бідністю,
майновим розшаруванням домогосподарств і некерованою міграцією сільського населення, занепадом
поселенської мережі депресивних сільських районів та зникненням унікальних природних агроланд-
шафтів, деградацією людського і соціального капіталу на селі.

The paper analyzed the government regulation of employment in the agricultural sector in terms of its
prospects for greening, considering the introduction of organic technologies in Ukraine and the European Union
member states. It identifies the features of the improvement of organizational and economic mechanisms for
enhancing stimulating functions for agricultural producers to preserve existing jobs during the shift from
conventional to organic standards in the industry, and the creation of macroeconomic conditions for the
stabilization of fundamental factors of the labour market in rural areas in the context of deepening European
integration relationships.

The above mentioned should facsilitate the implementation of the core idea of sustainable rural development:
a man-oriented agricultural sector, rural society and the environment, which implies nullifying negative effects
of the destruction of the labour potential, hereditary family unemployment and poverty, the stratification of
households property and uncontrolled migration of rural population, decline of villages in disadvantaged rural
areas, and the disappearance of unique natural agricultural landscapes, degradation of human and social capital
in rural areas.

Ключові слова: державне регулювання зайнятості, організаційно-економічний механізм, екологізація
сільського господарства, органічне виробництво, Спільна аграрна політика ЄС (САП).

Key words: government regulation of employment, organizational and economic mechanism, greening agriculture,
organic farming, the EU Common Agricultural Policy (CAP).

ними інтенсивного, екстенсивного чи змішаного типу
відтворення. Головне для бізнесу — виробляти конкурен-
тоспроможну продукцію як за ціною, так і за якістю.
Держава має створювати для цього відповідне інституц-
ійне середовище і водночас не допускати т. зв. провалів
ринку. Зокрема гарантувати дотримання соціальних стан-
дартів найманим працівникам, стимулювати розвиток
соціально-трудових відносин, сприяти продуктивній зай-
нятості населення і боротися з безробіттям.
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Проте маємо підстави відзначати своєрідні "прова-
ли держави" або інституційну неспроможність уповно-
важених нею органів при захисті робочих місць
сільських працівників і дотримання соціальних гарантій
і стандартів рівня і якості життя на селі. Аналіз норма-
тивно-правових актів та програм державної екологіч-
ної політики України свідчить про відсутність будь-яких
оцінок щодо її впливу на динаміку рівня зайнятості в
аграрному виробництві та сільській місцевості загалом1.
Хоча про гостроту цієї проблеми, її актуальність бага-
то говориться політиками, практиками та науковцями,
загальновизнано, що інвестиції в техніко-технолгічні
інновації, концентрація та спеціалізація виробництва,
ринкові стимули, як правило, скорочують чисельність
зайнятих безпосередньо виробництвом сільськогоспо-
дарської сировини та продовольства. Це загальноеко-
номічна тенденція. Потрібна політична воля держави
для розроблення особливого механізму державного
регулювання боротьби з безробіттям і бідністю членів
сільських домогосподарств.

Особливої ваги ця тематика набирає у контексті
одностороннього зменшення, або скасування митних
зборів ЄС на товари, які походять з України, що діяти-
ме з травня до 1 листопада 2014 р. та можливого підпи-
сання в цілому Угоди про Асоціацію включно з глибо-
кою і всеосяжною зоною вільної торгівлі. За даними
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
за цей період аграрний сектор заощадить понад 380 млн
євро, із них 330 млн (87%) від реалізації сільськогоспо-
дарської продукції2. Проте головним результатом має
стати не збільшення прибутку експортерів, а наближен-
ня національних товаровиробників до стандартів і рег-
ламентів ЄС, у т. ч. за безпечністю і якістю продукції та
екологічними вимогами.

Екологізація аграрного виробництва, приведення
його у відповідність до європейських вимог за умови збе-
реження робочих місць у сільській місцевості потребує
значних багаторічних інвестицій з державного бюдже-
ту та капітальних вкладень самими господарюючими
суб'єктами. Якщо відштовхуватися від середніх витрат
Польщі, Туреччини та Румунії, які імплементують еко-
логічні стандарти ЄС у національну практику з усіх на-
прямів природоохоронної сфери, а не лише аграрного
сектору, то це може становити 36—40 млрд євро [1].

Цілеспрямованому поєднанню стимулювання зайня-
тості та екологізації сільського господарства в цілісно-
му організаційно-економічному механізмі, сформовано-
му на єдиній методологічній базі із залученням інвести-
ційних ресурсів має сприяти Закон України "Про сти-
мулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних га-
лузях економіки з метою створення нових робочих
місць" від 6 вересня 2012 року №5205-VI, яким визна-
чаються основи державної політики в інвестиційній
сфері у період 2013—2032 рр. Зокрема інвестиційним, у
визначенні положеннями цього Закону, буде вважати-
ся проект із реконструкції або модернізації підприєм-
ства, який одночасно відповідатиме таким критеріям:
загальна кошторисна вартість становитиме не менше 500
тис. євро; кількість новостворених робочих місць для
великих підприємств — 150 (3 млн євро інвестицій), для
середніх — 50 (1 млн євро) і для суб'єктів малого
підприємництва — 25 (500 тис. євро); середня заробітна
плата працівників повинна не менш як у 2,5 раза пере-

вищувати розмір мінімальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Отже, у зазначеному акті закладено своєрідний соціаль-
но-економічний норматив для екологічних інвестицій —
на кожні 20 тис. євро має бути створено одне робоче
місце не залежно від розмірів підприємства, видів та на-
прямів модернізації з урахуванням природоохоронної
компоненти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз літератури, присвяченої екологізації аграр-

ного виробництва та її впливу на зайнятість, свідчить
про все більше усвідомлення науковцями важливості цієї
проблеми та необхідність пошуку шляхів для її розв'я-
зання методами державного регулювання. У досліджен-
нях зокрема, йдеться про очікування екстернальних
ефектів від упровадження органічних стандартів до аг-
рарної продукції щодо параметрів функціонування рин-
ку праці на селі, а саме — "зменшення безробіття і соц-
іальних виплат для населення"; серед показників комп-
лексної оцінки ефективності органічного виробництва
у соціальній складовій виділяється "чисельність робо-
чих місць"; з розвитком органічного виробництва пов'я-
зується також "забезпечення робочими місцям сільсько-
го населення"; розкривається сутність потенційних еко-
логічних та соціоекономічних ефектів для населення,
сільських територій і держави загалом у результаті зба-
лансованого розвитку сільського господарства з поши-
ренням органічного землеробства [2]. Ці та інші дослід-
ження зосереджені переважно на різноманітних аспек-
тах власне органічного виробництва, яке є важливою
складовою екологізації галузі, але не обмежується ним.

Отже, можемо стверджувати, що деякою мірою
відбувається звуження досліджень з питань оцінок
впливу екологізації на стан зайнятості у сільській місце-
вості та відсутність пошуку адекватних важелів впливу
уповноважених державних органів, спрямованих на
розвиток продуктивної зайнятості у сільській місцевості
та стабілізацію сільського ринку праці.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення основних складо-

вих організаційно-економічного механізму державно-
го регулювання занятості в аграрному секторі еконо-
міки в умовах його екологізації та забезпечення стало-
го сільського розвитку з урахуванням досвіду Євросо-
юзу у провадженні Спільної аграрної політики (САП).

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами застосовано переважно загальнонаукові ме-

тоди, а саме: системний і абстрактно-логічні підходи,
аналіз і синтез, порівняння, графічні прийоми тощо.
Інформаційною базою стали законодавчі та інші нор-
мативно-правові акти України і Євросоюзу, досліджен-
ня вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали Держав-
ної служби статистики України, Євростату, дані міжна-
родних організацій у сфері екологізації та органічного
виробництва, а також інтернет-ресурси. Через відсут-
ність статистичних спостережень про діяльність
підприємств, які дотримуються екологічних стандартів,
не має можливості провести дослідження з використан-
ням спеціальних методів детермінованого факторного
аналізу.

____________________________________
1 Закон України від 21 грудня 2010 року №2818-VІ "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на

період до 2020 року", Закон України від 3 вересня 2013 року № 425- VІІ "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської

продукції та сировини", розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р "Про затвердження Національ-

ного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011—2015 роки", розпорядження Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2013 року № 806-р "Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року" та інші

[Електорнний ресурс]. — Режим доступу : www. zakon4.rada.qov.ua/laws/main
2 Підписання угоди передбачає зниження ввізного мита для сільськогосподарської продукції — з 23,8 % до 0,3 %, продукції

харчової промисловості — з 23,2 % до 0,7 %, хімічної — з 4,2 % до 0 %, легкої — з 11,2 % і 5,9 % до 0 %. Пільгові митні збори діятимуть

в межах певної тарифної квоти, а експорт товарів понад неї буде розмитнюватися за старими правилами // А. Святенко "Вільний

доступ" Дзеркало тижня. — 2014. — № 15 [Електорнний ресурс]. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/
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ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Робоча сила є одним із факторів виробництва, і то-
варовиробники прагнуть до показників якомога ефек-
тивнішого її використання. Результатом розвитку про-
дуктивних сил є зростання кількості виробленої про-
дукції і все більш раціональніше використання живої
праці, матеріально-речових елементів виробництва та
екології. Постійне збільшення екологічних витрат на
мікро-, мезо-, і макрорівні в сучасних умовах є суттє-
вим чинником динаміки показників аграрного виробниц-
тва: його обсягів, вартості сільськогосподарської сиро-
вини та продукції переробки, її якості та конкурентос-
проможності. До того ж забезпечення однієї з базових
цілей розвитку тисячоліття — стійкого соціально-еко-
номічного розвитку — неможливе без раціонального
споживання, збереження та підтримання життєво не-
обхідних екологічних процесів.

При цьому має зростати сукупна продуктивність
землі, праці, капіталу, ноу-хау, знань та інших задіяних
ресурсів. Іншими словами, процес розширеного відтво-
рення суспільного виробництва супроводжується змен-
шенням витрат як живої, так і уречевленої праці на оди-
ницю продукції. Дані рисунка 1 свідчать, що, не зважа-
ючи на зменшення до 13% середньооблікової кількості
найманих працівників у 2012 р. (порівняно з базовим
1990 р.), індекси валової продукції в усіх категоріях гос-
подарств і в сільськогосподарських підприємствах ма-
ють низхідну тенденцію, але утримувались на значно
вищих рівнях — 79% і 57% відповідно. Зазначене пов'я-
зано з підвищенням продуктивності праці у 3,17 раза.

На нашу думку, екологізація аграрного виробництва
як система загальнодержавних, галузевих і регіональних
заходів, спрямованих на раціональне використання при-
родних ресурсів, їх збереження, відтворення та підтри-
мання екологічної рівноваги у навколишньому середо-
вищі по-різному може впливати на зайнятість у цій сфері,
тому державна політика має передбачати заходи з
мінімізації негативних наслідків та запровадження про-
грам з адаптації працівників до зміни запитів сільського
ринку праці. Частково вони вже відомі. Стратегічними
напрямами розвитку земельних відносин у сільському
господарстві на період до 2020 р., розробленими ННЦ
"Інститут аграрної економіки", прогнозується:

— зростання частки сільськогосподарських угідь,
сертифікованих відповідно до органічних стандартів, до
7% (проти 0,7% або 270,3 тис. га. у 2012 р.);

— збільшення кількості сертифікованих органічних
товаровиробників з виробництва молока, овочів,

фруктів та лікарських рослин у 10 разів (проти 155 гос-
подарств у 2012 р.);

— збільшення частки органічної продукції до 10%
(проти 5 % у 2012 р.) [3, c. 8].

Розглянемо базові результуючі чинники впливу на
рівень зайнятості працівників галузі, пов'язані з: а) ко-
н'юнктурою внутрішнього і зовнішнього ринків на
продукцію з поліпшеними екологічними властивостя-
ми; б) комплексним проведенням заходів на поліпшен-
ня основного засобу виробництва — земель сільсько-
господарського призначення; в) цілеспрямованим сти-
мулюванням суб'єктів агробізнесу, які реалізують інве-
стиційні проекти щодо приведення виробництва до су-
часних екологічних вимог.

Перше. До позитивного сигналу щодо зайнятості у
сільському господарстві можна віднести постійне зро-
стання попиту на органічну продукцію споживачів внут-
рішнього ринку. Хоча вироблені й реалізовані в Україні
органічні продукти становлять менше половини. Решта
продукції імпортується з країн — членів ЄС. За мето-
дикою, опрацьованою вченими ННЦ "Інститут аграр-
ної економіки", потенційна ємність внутрішнього рин-
ку основних видів органічної продукції до 2020 р. ста-
новитиме 39,8 млрд грн., або майже 900 грн. у розра-
хунку на одну особу.

Для порівняння: не зважаючи на вищу на 40—50%
вартість екологічної продукції відносно звичайної,
швейцарці щорічно в середньому витрачають на одну
особу 105 євро, датчани — 51, шведи — 47, а італійці —
25 євро. Середньостатична частка споживання органіч-
ної продукції у розвинутих європейських країнах дорі-
внює 10—11%, в Україні — 1%.

Основними тенденціями світового ринку продоволь-
ства є також зростання попиту на екологічно чисту про-
дукцію. За оцінками провідних організацій з питань
органічної продукції (Міжнародної Федерації органіч-
ного сільськогосподарського руху (IFOAM), Дослідно-
го інституту органічного сільського господарства (FiBl),
The Datamonitor Group уже у 2014 р. світове споживан-
ня органічної продукції досягне 97 млрд дол. США [4].
У 2010 р. цей показник становив 59,1 млрд дол. США, у
т.ч. на європейський ринок припадало 21,8 млрд дол.
США, або більше третини від указаної суми (36,9%).

За даними фахівців експортні можливості України
щодо нарощування сегменту органічної продукції
значні. Для ведення органічного господарства до потен-
ційно придатні віднесено майже 8 млн га чорноземів.
Окрім того, у різних областях країни є 15—16 млн га
окремих ділянок, які за дотримання певних умов також

Рис. 1. Індекси основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств за 1990—2012 роки

Джерело: за даними "Сільське господарство України" за різні роки: Стат. зб. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

www.ukrstat.gov.ua
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відповідатимуть екологічним стандартам. Проте цей
потенціал, у т. ч. і для збільшення зайнятості, викорис-
товується недостатньо. До 2007 р. площа земель, зай-
нятих під органічним виробництвом, та кількість серти-
фікованих виробників поступово зростали, а починаю-
чи з 2008 р. стабілізувалось на рівні 270 тис. га. Це у пер-
шу чергу пов'язано із неврегульованістю виробництва
органічної продукції, низькою купівельною спромож-
ністю населення та відсутністю належної інформацій-
но-роз'яснювальної кампанії щодо користі здорового
харчування, особливо якщо порівнювати із вкрай агре-
сивною рекламою лікарських засобів і біологічно актив-
них добавок (рис. 2).

Переважна більшість господарств, які займаються
виробництвом органічної продукції, розташовані на
півдні (Одеська й Херсонська області), у західній час-
тині України (Чернівецька, Тернопільська і Львівська
області), а також у Полтавській області. Досить часто
ці господарства є учасниками проектів щодо впровад-
ження в Україні органічного землеробства та співпра-
цюють з іноземними компаніями, насамперед із Швей-
царії й Німеччини. Близько 60% посівної площі займа-
ють пшениця, ячмінь, соняшник і кукурудза. Решта
відводиться під горох, ріпак, гречку, сою, жито, овес,
сорго, просо, гірчицю, цукрові буряки та еспарцет.
Отже, пропозиція української органічної продукції, що
поставляється на експорт, представлена переважно зер-
новими й олійними культурами.

Друге. Не менш важливою потенційною складовою
суттєвого збільшення рівня зайнятості у сільській місце-
вості є здійснення заходів із збереження, відтворення
та підвищення родючості грунтів, припинення їх дегра-
дації, поліпшення в цілому екологізації сільськогоспо-
дарського землекористування. На нашу думку, тут кри-
ються значні можливості, адже сільськогосподарська
освоєність земель перевищує екологічно обгрунтовані
норми. За даними Держземагентства розораність
сільськогосподарських угідь в Україні становить 78%, а
в окремих областях — до 90%. Надмірна розораність те-
риторії призводить до щорічного збільшення еродова-
них площ на 80—90 тис. га. Частка сільськогосподарсь-
ких угідь, які зазнають згубного впливу водної ерозії,
складає понад 30%, дефляційно-небезпечними є поло-
вина орних земель країни. Екологічний стан значних
площ сільськогосподарських земель незадовільний, зок-
рема кислі грунти займають 10,4 млн га (25,0%), солон-
цюваті (середньо- і сильно-) та засолені — 4,7 млн га
(11,3%), перезволожені та заболочені — 3,9 млн га
(9,4%), кам'янисті — 5,4 млн га (13,0%) [5, с. 34—35].

На розв'язання цих та інших проблем спрямована
Державна цільова програма розвитку українського села
на період до 2015 року, яка затверджена постановою

Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №
1158. Нею, зокрема передбачено фінансування з дер-
жавного бюджету таких заходів: 1) забезпечення фор-
мування національної екологічної мережі — 19,5 млн
грн.; 2) удосконалення системи моніторингу земель —
78,7 млн грн.; 3) забезпечення захисту, відтворення та
підвищення родючості грунтів — 996,5 млн грн.; 4) за-
безпечення захисту від шкідливої дії вод сільських на-
селених пунктів і сільськогосподарських угідь — 858,3
млн грн. Усього на перелічені заходи до 2015 року про-
гнозувалося скерувати 1953 млн грн. Проте через еко-
номічну кризу їх профінансовано не в повному обсязі.
За даними Рахункової палати України, за усіма напря-
мами зазначеної програми (не лише перелічених вище)
за 2008—2011 рр. профінансовано 68,2% від запланова-
ного на цей період обсягу [6]. Можна зробити висновок
про таке ж відставання від графіка робіт, пов'язаних з
екологізацією аграрного сектора. Це у свою чергу не-
гативно позначилось на рівні зайнятості та ринку робо-
чої сили в сільській місцевості.

Третє. Пропонуємо створення організаційно-еконо-
мічних передумов для стабілізації зайнятості в аграр-
ному виробництві з використанням досвіду розвинених
країн, які раніше нас усвідомили важливість екологіч-
них проблем. Масштабне розширення Євросоюзу у 2004
р. дало новий поштовх для науково-прикладних розві-
док таких організаційно-виробничих структур та тех-
нологій ведення сільського господарства, які сприяти-
муть стабілізації кількості зайнятих в умовах пост-
індустріального розвитку економіки і водночас мати-
муть свою нішу на глобальному ринку при збереженні
малих і середніх масштабів виробництва. Особливо ак-
туальна ця проблема для країн із значним аграрним по-
тенціалом та порівняно більшою часткою працівників
зайнятих у галузі сільського господарства. Небезпід-
ставно вважається, що трансформувати західноєвро-
пейську модель фермерського господарства, до певної
міри зберігши при цьому робочі місця в рамках органі-
заційно-правових форм дрібнотоварного аграрного ви-
робництва (особливо сімейного типу), можна за умов:
повернення до екстенсивних технологій та освоєння
методів органічного сільського господарства.

Розглянемо кожну складову організаційно-еконо-
мічного механізму детальніше.

Повернення до екстенсивних технологій в аграрній
сфері передбачає триєдину мету: а) зменшення фізич-
них обсягів виробництва при одночасному створенні
додаткових робочих місць, б) підвищення значення і вар-
тості живої праці, в) забезпечення постійної зайнятості
працівників упродовж господарського року. Наприклад,
у галузі м'ясного скотарства виплачуються дотації за
вирощування молодняка великої рогатої худоби м'яс-
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них порід на природних або культурних пасовищах.
Встановлено відповідні доплати за поголів'я тварин, що
перезимували, кондиційної ваги. Фермер у цьому випад-
ку добровільно утримується від забою худоби в осінній
період — піковий щодо пропозиції м'яса та м'ясопро-
дуктів на спільному ринку Євросоюзу. Спеціальні до-
тації передбачено товаровиробникам за випоювання
телят натуральним молоком, оскільки цей захід одно-
часно зменшує пропозицію молока і молочної продукції
на європейському ринку. Виплачуються також премії за
поступове зменшення концентрації поголів'я худоби в
розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь.

Ключовою ланкою новітньої стратегії Спільної аг-
рарної політики ЄС стало органічне сільське господар-
ство, яке за підтримки спеціальними цільовими програ-
мами стабілізує рівень зайнятості працівників у галузі.
Загальновизнано, що індустріальна модель сільського
господарства є невідворотною в умовах науково-техні-
чного поступу. Її запровадження підсилюється загост-
ренням конкурентної боротьби серед транснаціональ-
них продовольчих компаній. Як результат, інтенсифі-
кація сільського господарства в ЄС досягла критично-
го рівня щодо використання технічних засобів, а також
мінеральних добрив, отрутохімікатів, антибіотиків та
гормонів, які реально небезпечні для здоров'я людей.

З метою розвитку екологоощадного землеробства
в ЄС створена стимулююча інституціональна і мате-
ріально-фінансова база. Поширенню зазначених ме-
тодів господарювання сприяє започаткована ще у 1993
р. цільова програма фінансового підтримання фермерів
у перші роки їх переходу від надмірно індустріального
виробництва до органічного. Правове регулювання у цій
сфері здійснюється на основі спеціального Положення
Євросоюзу 2092/91, яким:

а) визначені загальні правила і засади органічного
сільського господарства, регламентувані вимоги до тех-
нологій виробництва, умови перероблення, транспор-
тування, зберігання, виготовлення, стандартизації і мар-
кування такої продукції;

б) скасовані національні нормативи і процедури, які
діяли раніше, з метою створення єдиного правового
поля стосовно функціонування спільного ринку орга-
нічної продукції;

в) започаткувана уніфікована система ліцензування
і контролю (інспекції) за виробництвом органічної про-
дукції, у т. ч. при експортно-імпортних операціях країн-
членів ЄС;

г) відкрито внутрішній ринок органічної продукції
ЄС для імпорту з "третіх країн".

У відповідь на регуляторні ініціативи стимулюючо-
го характеру Євросоюзу кількість органічних опера-
торів (виробників, переробників та імпортерів) станом
на 2011 р. зросла до більш ніж 270 тис., з них 235 тис.
(87%) — сільськогосподарські товаровиробники. Пло-
ща земель, переведених на органічне землеробство, ста-
новила 9,6 млн га (5,7% загальної площі угідь), або май-
же 40 га в середньому на одну ферму. Левова частка зе-

мель, зайнятих під органічне виробництво (78%) і
органічні ферми (83%), знаходиться в країнах — членах
ЄС, які приєдналися до Союзу до 2004 р. Подібна тен-
денція щодо розширення органічного сектору спосте-
рігається в усіх країнах європейського континенту (рис.
3).

Для нашого дослідження щодо впливу екологізації
аграрного виробництва на зайнятість сільського насе-
лення важливо відзначити, що у віковій структурі фер-
мерів, які займаються органічними технологіями, пере-
важає молодь віком до 35 років. Керівники фермерсь-
ких господарств, що працюють за органічними стандар-
тами, як правило, мають вищу професійну підготовку
[7]. Це без перебільшення свідчить про підвищення пре-
стижності праці в сільському господарстві серед молоді
та осіб з високим культурно-освітнім рівнем.

Дані таблиці 1 свідчать про значну фінансову
підтримку європейським фермерам, які переорієнтову-
ють своє виробництво на органічні стандарти. Причому
в усіх наведених країнах субсидії на перехідний період
від надміру інтенсивного ведення господарства до
органічного виробництва значно більші, хоча й неодна-
кові за розміром. Наприклад, у Польщі вони коливають-
ся від 6,4% (орні землі) до 27% (луки, пасовища), у Німеч-
чині ця розбіжність становить від 23,5% (луки, пасови-
ща, орні землі) до 60% (овочівництво). Така ж тенден-
ція зберігається й на 2014—2017 роки. Це пов'язано з
тим, що в перехідний період товаровиробники інвесту-
ють значні ресурси, але реалізують продукцію за ціна-
ми нижчими, ніж органічна. Отримуючи менші прибут-
ки вони несуть додаткові витрати на навчання праців-
ників, на отримання ними необхідних умінь і навичок з
органічного виробництва.

Додатковим засобом впливу на мотивацію фермерів
щодо збільшення виробництва органічної продукції і
відповідного створення нових робочих місць стало де-
легування країнам — членам ЄС права самим визначати
розміри прямих субсидій національним товаровиробни-
кам залежно від дотримання ними певних екологічних
нормативних вимог і стандартів, а також спрямування
до 20% загальних обсягів фінансування на сталий роз-
виток сільських територій.

Практика європейських держав довела: незважаю-
чи на вищі затрати при виробництві органічної про-
дукції, ефективніше працюють саме малі та середні фер-
мерські господарства з розміром сільськогосподарських
угідь 30—35 га. І лише у Великобританії їх площі у 4—5
разів більші. Проте головне, що при цьому зберігають-
ся і навіть створюються нові робочі місця, отримується
потужний імпульс для розвитку соціальної інфраструк-
тури сільської місцевості, відновлюються агроландшаф-
ти, а відтак — дотримуються вимоги щодо сталого роз-
витку аграрної економіки в умовах загострення конку-
рентної боротьби на регіональних і глобальному рин-
ках продовольства [8, с. 157—160].

Зазначені напрями регулювання зайнятості в рам-
ках САП започатковано і отримували відповідну фінан-

Джерело: FiBL & ZMP Survey 2013.
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сову підтримку в 2007—2013 рр. У зв'язку з ухваленням
ЄС програмного періоду на 2014—2020 рр. вони (напря-
ми) зазнали деяких змін. Не зважаючи на скорочення
частки САП у бюджеті ЄС з 39% (2013 р.) до 33% (2020
р.), збільшується фінансування заходів стимулювання
зайнятості в малих фермерських господарствах і
підприємствах у сільській місцевості та екологізацію ви-
робництва. Про це також свідчать дані щодо прямих
виплат для органічного сільського господарства ферме-
рам Німеччини (табл. 1). Серед основних відмінностей,
дотичних до нашого дослідження слід відзначити такі:

— перехід від підтримки виробництва окремих видів
продукції до прямої підтримки товаровиробників, а та-
кож посилення екологічної безпеки за рахунок відмо-
ви від монокультури;

— розширення програм підтримки сільського роз-
витку, диверсифікації доходів у сільській місцевості,
дотримання базових стандартів захисту навколишньо-
го середовища й утримання тварин;

— запровадження політики "горизонтальної моду-
ляції", що передбачає збільшення бюджету на сільський
розвиток і розширення екологічно безпечної діяльності
за рахунок перерозподілу частини прямих платежів;

— виділення цільових субсидій на розвиток депре-
сивних територій, у т. ч. обмеження сільськогосподарсь-
кого виробництва на користь збереження довкілля;

— уведення політики "перехресної відповідаль-
ності", тобто залежність виплат за різними програмами
від дотримання базових вимог щодо стану сільськогос-
подарських угідь, умов гігієни та догляду за тваринами;

— запровадження цільової підтримки спеціальних
заходів агроекологічного спрямування, зокрема орга-
нічного сільського господарства, екстенсивних методів
ведення галузі;

— екологічно доцільне заліснення та консервація
сільськогосподарських земель: залуження угідь, збере-
ження сільських ландшафтів, зелених насаджень, забо-
лочених ділянок, лісопосадок, флори і фауни.

Маємо зазначити, що стимулювання зайнятості та
екологізації сільського господарства забезпечувати-
меться за допомогою схеми екологічно сприятливих
виплат, так званих зелених платежів, скерованих на ди-
версифікацію сівозмін (вирощування не менше трьох
культур), утримання постійних пасовищ, формування
екологічних зон із консервацією 5%, а згодом — 7%
сільськогосподарських угідь, збереження біорізноман-
іття та елементів ландшафту. На екологізацію спрямо-
вуватиметься 30% національного річного бюджету заз-
наченого програмного періоду. Субсидії на вказані цілі
встановлюються пропорційно площі сільськогоспо-
дарських угідь без фіксації верхньої межі виплат фер-
мерам [9]3.

Отже САП Євросоюзу спрямована на дотримання
фундаментальних чинників сталого розвитку, оскільки

включає екологічну складову (раціональне використан-
ня земельних і водних ресурсів, збереження природи і
біорізноманіття); соціальну (стабілізація зайнятості і
створення нових прибутковіших робочих місць, розви-
ток сільських територій, формування позитивного
іміджу серед контрагентів); економічну (інноваційний
розвиток малих і середніх підприємств, збільшення вар-
тості нематеріальних активів та їх прибутковості, підви-
щення сукупної ефективності задіяних факторів вироб-
ництва тощо).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

1. Поєднанню чинників стабілізації рівня продуктив-
ної зайнятості на селі з екологізацією аграрного вироб-
ництва не має розумної альтернативи, вони все більше
домінують у господарських практиках багатьох країн
світу. Звідси наука, виховання, безперервна екологічна
освіта, релігія, ЗМІ та інші інститути суспільної взає-
модії мають формувати світогляд, етику, мислення і
поведінку всіх суб'єктів економічних, екологічних та
соціальних відносин. Одним з першочергових завдань
модернізації держави є приведення агропромислового
виробництва у відповідність до сучасних вимог щодо
якості та безпечності з метою позиціонування України
як світового лідера з експорту екологічно чистої про-
дукції за умов одночасного підвищення стандартів
якості життя сільських домогосподарств до європейсь-
кого рівня.

2. На часі є розроблення державної цільової про-
грами екологізації аграрного виробництва, де стрижне-
вою компонентою має бути організаційно-економічний
механізм регулювання зайнятості населення та її ста-
білізації в аграрному секторі економіки. З урахуванням
вимог Закону України від 3 вересня 2013 року № 425
"Про виробництво та обіг органічної сільськогоспо-
дарської продукції та сировини" до його складу мають
увійти: а) відшкодування витрат на сертифікацію та
інспектування органічного виробництва, особливо в
малих і середніх підприємствах; б) компенсація відсот-
кових ставок комерційним банкам за "екологічними по-
зиками" суб'єктів господарювання, у т. ч. для створен-
ня додаткових робочих місць у сільській місцевості на
виконання комплексу заходів, спрямованих на оптимі-
зацію земельного фонду, зупинення процесів деградації
сільськогосподарських угідь та вилучення з інтенсивно-
го обробітку малопродуктивних земель; г) виключення
екологічних інвестицій із загальної суми оподаткуван-
ня прибутку господарств, надання їм податкових кані-
кул та податкових кредитів; д) проведення маркетинго-
вих заходів щодо просування органічних продуктів на-
ціональних товаровиробників на зовнішні ринки та
інформаційно-роз'яснувальної роботи серед спожи-
вачів внутрішнього ринку продовольства; е) підтримка

Призначення 

сільськогосподарських земель 
Польща Німеччина Франція 

Луки, пасовища: перехідний 

період/ведення органічного 
виробництва 

84,5/66,5 210(220*)/ 170 (180) 100/80–151** 

Орні землі  215,2/202,4 210(220)/170(180) 200/100–151 

Овочівництво 397/333 480(575)/300(350) 350–900/150–160 

Садівництво та ягідництво 461,1/394,5 900(950)/720 (750) 100–900/590–900 

Таблиця 1. Прямі виплати для органічного сільського господарства в окремих державах-членах ЄС, євро/га

* Сума підтримки на період 2014—2017 рр.

** У різних регіонах Франції запроваджено різні заходи і види підтримки, але з дотримання параметрів, визначених на націо-

нальному рівні.

Джерело: Можливості державної підтримки для розвитку органічного сільського господарства / Дослідний інститут органічно-

го сільського господарства (FiBL, Швейцарія) та Біоінститут (Чеська Республіка); гол. ред. Іржі Урбан. — К.: ФОП Задорожна С.О.,

2013. — С. 36, 51, 70.

____________________________________
3 Основні пріоритети Спільної аграрної політики (САП) країн ЄС [Електорнний ресурс]. — Режим доступу: http://

www.amdi.org.ua/uk/home/amdi-news/21-news/300-the-main-priorities-of-the-common-agricultural-policy-cap-of-the-eu.html
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дорадчих послуг фізичним і юридичним особам з питань
запровадження екологоощадних технологій і здійснен-
ня перекваліфікації працівників; є) фінансування нау-
ково-прикладних досліджень з питань екологізації аг-
рарного виробництва; ж) сприяння у становленні і роз-
витку екологоорієнтованих саморегулівних організацій
і громадських рухів.

Функціонування зазначеного організаційно-еконо-
мічного механізму має поєднувати стабілізацію зайня-
тості та екологізацію в сільському господарстві як взає-
мозалежних і взаємодоповнюваних складових аграрних
відносин: організаційна — виконувати примусові адмі-
ністративно-розпорядчі функції прямої дії, а економі-
чна — опосередковано впливати на інтереси, або моти-
вацію суб'єктів господарювання до впровадження при-
родоохоронних технологій завдяки відповідним стиму-
лам і санкціям. Цей синтез своєрідного батога і пряни-
ка, не бажано відокремлювати ні в часі, ні в просторі,
адже це закономірність процесу усвідомленого держав-
ного регулювання життєво важливих суспільних транс-
формацій, які зачіпають інтереси мільйонів людей.

3. Досвід САП Євросоюзу і окремих його держав
щодо створення нових робочих місць у сільській місце-
вості, підвищення ролі і значення живої праці в умовах
переходу до органічних методів ведення сільського гос-
подарства, розвитку малих і середніх форм аграрного
бізнесу, реалізації засад багатофункціональності галузі
може розглядатися Україною як спонукання до зміни
стратегічних пріоритетів в аграрній політиці. Адже си-
стемні дії сприятимуть зупиненню негативних явищ і
деструктивних процесів стосовно трудового потенціа-
лу, зростання спадкового сімейного безробіття та
бідності, від'ємної міграції сільського населення, зане-
паду поселенської мережі депресивних сільських рай-
онів, руйнування унікальних природних агроландшафтів
та деградації людського і соціального капіталу на селі.

На нашу думку, подальших грунтовних наукових
досліджень потребує прогнозування наслідків для зай-
нятості в аграрному секторі економіки на середньо- і
довгострокову перспективу з урахуванням можливого
підписання Угоди про Асоціацію Україна — Європейсь-
кий Союз, оскільки передбачається поступове зближен-
ня найбільш чутливих для ринку праці й добробуту се-
лян політик та законодавства у сфері екології, зайня-
тості, сільських територій, сільського господарства і
аграрного ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наша країна досить глибоко увійшла до світової

економічної системи, ставши її невід'ємною частиною,
отримуючи як позитивні результати такого входжен-
ня, так і негативні такі, як світова економічна криза,
що торкнулася України на прикінці 2008 року. Еконо-
мічне зростання на сучасному етапі розвитку України
є одним з найактуальніших питань. Практика довела,
що політика, орієнтована на завищені цілі, не впливає
позитивно не тільки на економіку, а й на політичну і
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Дано макроекономічну оцінку стану та передумов стабілізації розвитку національної економіки. Об-
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зи та визначатимуть її успішний розвиток у перспективі. Розкрито головні напрями переосмислення зна-
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які відбуваються в Україні в період посилення глобальної нестабільності.
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economy is given. The of conceptual going is reasonable near the anticrisis management in providing of further
development of national economy in accordance with certain strategic goals and priorities. Directions of of
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соціальну сфери. Економічна політика через госпо-
дарський механізм сприятливо впливає на економіку
тільки в тому разі, коли вона реалістична, тобто орієн-
тована на поставлені цілі, які відбивають інтереси
суб'єктів суспільства, і спирається на реальні можли-
вості, ресурси соціально-економічного розвитку. Ви-
рішення завдань національного відродження України
як розвиненої демократичної країни із соціальною
ринковою економікою неможливе без чіткої, гнучкої і
виваженої державної економічної політики.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми сутності, складових та значення мак-
роекономічного регулювання для економічної ста-
білізації привертають увагу багатьох вітчизняних та
зарубіжних дослідників, серед яких: О. Амоша, Р. Атк-
інсон, В. Базилевич, P. Барро, Ш. Бланкарт, О. Ва-
силик, В. Гейць, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, І. Крючкова,
В. Лепушинський, І. Луніна, Г. Манків, P. Масгрейв,
В. Міщенко, В. Опарін, М. Портер, І. Радіонова, Д. Ро-
мер, В. Семиноженко, А. Соколовська, Дж. Стігліц,
А. Тофлер, В. Федоров, A.Чухно та інші. Ці дослід-
ження зводяться до обгрунтування стратегічних век-
торів подальшого розвитку національної економіки,
моделювання економічної динаміки, напрямів модер-
нізації функціональних складових державного регу-
лювання економіки під впливом соціально-політич-
них та економічних факторів.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є виокремлення головних

напрямів модернізації важелів макроекономічної
стабілізації в умовах збереження нестабільності гло-
бальної економіки, обгрунтування необхідності
зміщення пріоритетів у засобах макроекономічного
регулювання з метою макроекономічної стабілізації
та підвищення конкурентоспроможності і добробу-
ту країни.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблеми макроекономічної стабілізації і еконо-

мічного зростання останніми роками знаходяться в
центрі  уваги учених, політиків і  практиків.  У
суспільстві сталося розуміння того, що економічне
зростання потрібне для забезпечення соціально-еко-
номічного прориву у напрямі створення постіндуст-
ріального суспільства. Ключовим чинником економ-
ічного зростання, як свідчить досвід найбільш роз-
винених країн, стають інвестиції в людський капітал,
в якість життя населення. У главу кута поставлені
вже не чисто економічні, а соціальні орієнтири. Ос-
танніми роками в Україні склалися дуже сприятливі
економічні умови. Для створення передумов до про-
гресивного інвестиційного клімату розвитку еконо-
міки потрібно посилення державного впливу на її па-
раметри з метою пристосування до зовнішніх умов,
що динамічно змінюються. Очевидно, що досягнен-
ня стійкого економічного зростання вимагає пошу-
ку більш ефективних заходів державного впливу по
оптимізації структури інвестицій, усуненню струк-
турних диспропорцій, що накопичилися [1, c. 301].

У цій ситуації дуже важливо, щоб Україна зай-
мала місце активного та потужного суб'єкта, а не па-
сивного об'єкту впливу з боку великих держав та
глобальних політичних і економічних структур.
Участь України у глобальних і регіональних інтегра-
ційних процесах має бути гнучким і ефективним
інструментом реалізації її національних інтересів і
знаходити своє відображення у відповідних концеп-
ціях, стратегіях, програмах розвитку. Згідно зі Стра-
тегією розвитку України "Україна 2020: стратегія
національної модернізації", Стратегією інноваційно-
го розвитку України на 2010—2020 рр. в умовах гло-
балізаційних викликів, Декларацією Тисячоліття
Організації Об'єднаних Націй, яку Україна підписа-
ла у 2000 р., Державної програми економічного і соц-
іального розвитку України на 2010 р. [16], перспек-
тиви подальшого розвитку України зводяться до
формування інноваційно-інвестиційної моделі роз-
витку, яка має сприяти розбудові конкурентоспро-
можного, соціально орієнтованого, адаптованого до
зовнішніх та внутрішніх викликів суспільства. Реа-
лізація цих цільових намірів ще більше актуалізуєть-
ся в умовах подолання наслідків світової фінансо-

вої кризи та внутрішньої політичної кризи, що заго-
стрює структурні диспропорції національної еконо-
міки. Для того, щоб подолати ці негативні явища і
визначити передумови оздоровлення національної
економіки, необхідно чітко визначити фактори та
підходи подальшого розвитку національної еконо-
міки й одночасно чітко окреслити механізми перед-
бачення кризових явищ в управлінні довгостроковим
розвитком України [2, c. 98].

Під стабілізацією економіки розуміється процес
приведення економічної системи в стабільне стано-
вище, для якого характерним є ряд ознак. Однією з
важливих ознак закінчення економічної кризи і по-
чатку периоду стабілізації може бути зменшення чи-
сельності безробітних. Цей висновок грунтується на
припущенні про те, що після спаду в економіці до-
битися колишніх обсягів випуску продукції вдаєть-
ся за рахунок проведеної під час спаду оптимізації
виробництва. Зазвичай така оптимізація можлива
при скороченні кількості робочих місць, тобто при
рості безробіття. Якщо у більшості секторів еконо-
міки спостерігається зростання випуску продукції,
що збігається з підвищенням попиту на робочу силу,
то це означає відновлення стійкого економічного
зростання, а значить і стабілізацію [3, c. 667].

Для макроекономічної стабілізації також важли-
ва і низька інфляція. Перехід до ринкової економіки
означає не лише заміну планування ринком в якості
організаційного принципу економічного життя, але
радикальну перебудову економічної діяльності і її
орієнтацію на задоволення запитів приватних осіб,
а не плануючих органів. Висока інфляція, крім того,
що вона веде до різкої поляризації доходів, пере-
шкоджає перебудові економіки, а разом з нею і мак-
роекономічній стабілізації. Не існує ніякого вибору
між зайнятістю і стабільністю цін (проблема корот-
кострокового "trade-off"), поки інфляція не зни-
жується до відносно низького рівня.

Для монетаристів інфляція — виключно грошо-
вий феномен, викликаний надмірним в порівнянні з
обсягом товарів і послуг зростанням грошової маси.
Причина в дефіциті державного бюджету, який
фінансується через банківську систему. Отже, при-
чина високої інфляції або в помилках в здійсненні
бюджетних рестрикцій, або у відсутності політичної
волі для її здійснення.

Прихильники теорії інфляції витрат бачать при-
чину інфляції у збільшенні видатків, викликаному
підвищенням цін на сировину і енергоносії та зароб-
ітної плати. І в цьому процесі особливу роль грає ви-
сока міра монополізації економіки, що дозволяє ви-
робникам-монополістам, а також профспілкам на-
в'язувати свої умови. Очевидно, що для прихильників
цієї теорії боротьба з інфляцією означає демонопо-
лізацію.

На це монетарісти заперечують, що, якою б не
була міра монополізації, якщо пропозиція грошей
обмежена, ціни рости не можуть, оскільки будь-які
спроби підвищення цін у таких умовах призводять до
скорочення виробництва і зростання безробіття, що
автоматично пригнічує інфляцію. Автори вважають,
що монополізація є не незалежною причиною ін-
фляції, а чинником, сприяючим збільшенню витрат
боротьби з нею.

Існує і ще один підхід до проблеми інфляції —
структурний, основні ідеї якого були сформульовані
Ч. Кіндлбергером при дослідженні інфляції 1922 —
1923 рр. у Німеччині. З точки зору цього підходу,
інфляція — це свого роду "віддушина" для соціаль-
них і політичних конфліктів і спосіб розподілу вит-
рат, пов'язаних зі змінами, що відбуваються в еко-
номіці. Термін "структурна" може привести до не-
порозумінь і краще у зв'язку з цим говорити про
політичні і інституціональні обмеження процесу мак-
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роекономічної стабілізації. Ці обмеження можуть
проявлятися або ex ante, визначаючи можливий і
прийнятний курс реформ, або ex post у вигляді ви-
падів проти реформ, у міру того як починають про-
являтися їх наслідки.

Гострота макроекономічних проблем може спри-
яти поширенню ідеї "шокової терапії", або "велико-
го стрибка", але її підтримка не може зберегтися,
якщо шок занадто сильний. Тому ідея поступового
переходу може знайти підтримку [4, c. 31].

Аналіз еволюції світової економічної думки зас-
відчує, що чільне місце в інструментарії розробників
макроекономічної політики протягом XX — почат-
ку XXI ст. займала то фіскальна, то грошова політи-
ка, і це чергування збігається з чергуванням теоре-
тичного лідерства кейнсіанського й неокласичного
напрямів. У період Великої депресії та розгортання
кейнсіанської революції фіскальна політика розгля-
далася в якості центрального макроекономічного
засобу. Однак протягом 1970 — 1980-х років, коли
відбулися глибинні соціально-економічні та техно-
генні зрушення в економічному розвитку і кейнсі-
анський напрям розгалужувався, а неокласичний
напрям почав відновлювати провідні  позиції ,
фіскальна і монетарна політики розглядалися рівно-
цінними в контексті досягнення головної мети — зов-
нішньо- та внутрішньоекономічної рівноваги.

Обмеження ролі фіскальної політики мало дек-
ілька причин. По-перше, це скептицизм щодо її
дієвості, обгрунтований у теоремі еквівалентності
Рікардо. По-друге, вважалося, що за умов, коли гро-
шова політика спроможна підтримувати стабільні
темпи приросту ВВП, немає потреби у застосову-
ванні інших інструментів. По-третє, у розвинених
економіках пріоритетами є стабілізація та знижен-
ня характерного для них високого державного бор-
гу; у країнах з нерозвиненою ринковою економікою
немає належних умов для застосування антицикпіч-
них заходів у повному обсязі. По-четверте, між роз-
робкою заходів фіскальної політики та її втіленням
присутній часовий лаг, який перевищував тривалість
попередніх нетривалих рецесій. А також політичні
чинники набагато більше викривляють фіскальну
політику, аніж грошову.

До початку кризи протягом тривалого часу пе-
ревага надавалась грошовій політиці з метою підтри-
мання стабільно низької інфляції та невеликого при-
росту валового випуску. Вважалося, що фіскальна
політика відіграє другорядну роль, оскільки пол-
ітичні чинники суттєво знижують її ефективність.
Здійснення грошової політики було привабливим ще
й тому, що спектр її інструментів обмежувався, як
правило, політикою облікових ставок.

Як відомо, поточна криза, що бере початок з жит-
лового й фінансового секторів, призвела до суттє-
вого скорочення сукупного попиту. Це падіння ста-
ло найбільшим з часів Великої депресії. Його основ-
ними причинами є значне скорочення добробуту,
зростання заощаджень за мотивом перестороги за
рахунок скорочення споживання, очікування невиз-
наченості з боку домогосподарств та підприємств,
зростання труднощів при отриманні кредиту.

Переосмислення макроекономічної політики в
сучасних умовах стосується двох головних напрямів:

— досягнення макроекономічної стабільності;
— стимулювання сукупного попиту [5, c. 43].
Однак кризові процеси у світовій економіці за-

гострюють увагу на питаннях подолання деструктив-
них факторів, у разі збереження яких в економіці Ук-
раїни фінансово-економічна криза буде розгортати-
ся, в результаті чого показники розвитку економіки
та відповідні соціальні стандарти життя населення
погіршуватимуться, а звідси і обмежуватимуться
можливості подальшого розвитку України.

Стратегія виходу із економічної кризи, що реа-
лізується більшістю держав світу на сьогодні, як пра-
вило, базується на кейнсіанських рецептах "оздоров-
лення" економіки, шляхом стимулювання внутрішнь-
ого попиту та пожвавлення фінансового сектора.
Але безсистемне спрямування грошових потоків у
фінансовий сектор навіть країнами, що мають вільно
конвертовану валюту, не відновлює очікуваного кре-
дитування реального сектора економіки.

У цій ситуації виникає логічне запитання, які ж
реальні можливості має Україна у подоланні дест-
руктивних факторів, чи достатньо економічного по-
тенціалу для подальшого розвитку, і які основні фак-
тори визначатимуть її подальші перспективи розвит-
ку у глобальній економіці.

Фактори, які визначатимуть вихід національної
економіки із кризи та перспективи подальшого роз-
витку, умовно можна згрупувати у три блоки: 1) фак-
тори інституційного середовища; 2) фактори, які ха-
рактеризують ефективність організаційно-економі-
чного механізму державного регулювання; 3) фак-
тори ефективності розподілу та використання ре-
сурсів економіки.

У рамках факторів, які характеризують ефек-
тивність інституційного середовища, доцільно виді-
лити: ефективність роботи економічних інститутів у
контексті послідовної реалізації важелів антикризо-
вої політики, виконання норм міжнародного права в
частині забезпечення збалансованого розвитку еко-
номіки; взаємодію влади, бізнесу й суспільства у роз-
будові національної економіки. Аналізуючи ці фак-
тори для України, слід відзначити, що до цих пір не
вироблено єдиних, зрозумілих для всіх концептуаль-
них підходів виходу з кризи та економічного відрод-
ження у посткризовий період, які були б визнані та
прийняті до виконання всіма політичними силами і
гілками влади. Відсутність такого плану на фоні
вкрай обмежених фінансових ресурсів та зростання
зовнішньої заборгованості призводить до прийнят-
тя численних безсистемних рішень, що остаточно
виснажують економіку України. Тому при розробці
Стратегії виходу із кризи необхідно відмовитися від
перманентного вирішення проблем, а створювати на-
лежне інституційне підгрунтя для стимулювання
розвитку виробництв п'ятого та шостого технологі-
чних укладів, які детермінують ноосферизований
розвиток національної економіки. При цьому анти-
кризові важелі мають, у першу чергу, бути спрямо-
вані на посилення адаптації національної економіки
до викликів фінансової кризи, а вже після цього —
на створення іманентних національній економіці пе-
редумов для динамічного розвитку через державне
стимулювання розвитку пріоритетних галузей на-
родного господарства у частині формування науко-
містких виробничих процесів, сприяння функціону-
ванню інноваційно-інвестиційних структур, створен-
ня конкурентоспроможних переробних виробництв;
технологічного і технічного оновлення базових га-
лузей економіки; здійснення заходів на підтримку
міжнародної технологічної кооперації, трансферу
технологій, захисту вітчизняної продукції на внутр-
ішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;
фінансову підтримку, здійснення сприятливої кре-
дитної, податкової і митної політики у сфері інвес-
тиційної діяльності; впровадження наукових дослі-
джень, дослідно- конструкторських, технологічних
та проектних розробок комплексного характеру у
виробництві тощо [2, c. 102].

Фактори, які характеризують ефективність ви-
користання економічних методів та інструментів
державного регулятивного впливу, у першу чергу,
мають аналізуватися з позицій забезпечення стабі-
лізації економіки, національної безпеки, трансфор-
мації економічної системи відповідно до визначе-
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них стратегічних пріоритетів з урахуванням націо-
нальних інтересів та викликів глобалізованого се-
редовища. Якщо управління довгостроковим роз-
витком економіки України буде мати в своїй основі
переважно ендогенну орієнтовану модель економі-
чного зростання, то економічний інструментарій
державного регулювання має бути спрямований на
стимулювання складових сукупного попиту за ра-
хунок збільшення реальних доходів домашніх гос-
подарств, зростання валового нагромадження,
відновлення довгострокового кредитування реаль-
ного сектора, збільшення державного інвестуван-
ня в науково-дослідні і дослідно- конструкторські
розробки, зростання оборотних коштів на рахунках
підприємств, стимулювання структурної трансфор-
мації галузей у частині розвитку наукомістких,
інноваційно-активних, експортно орієнтованих,
імпортозамінних виробництв.

Аналізуючи фактори ресурсного забезпечення
управління розвитком національної економіки в пе-
ріод виходу із кризи, особливий акцент необхідно
ставити на ефективність розподілу та використан-
ня фінансових ресурсів. При цьому держава має
фінансово підтримувати ті галузі, розвиток яких
спричинить мультиплікативний ефект для розвит-
ку інших виробництв, що, у свою чергу, сприятиме
економічному зростанню економіки України [2, c.
103].

У період макроекономічної стабілізації іннова-
ційна діяльність і структурна перебудова економі-
ки країни в цілому і окремих виробництв припуска-
ють значні, масштабні інвестиції. Інновації тісно
пов' язані з інвестиціями і припускають істотні об-
сяги капітальних вкладень. У ринковій економіці
основні функції інвестиційного забезпечення роз-
витку виробництва лежать на промислових підприє-
мствах, які об'єктивно зацікавлені в розвитку інно-
ваційних процесів в умовах конкурентного ринку.
Таке становище вимагає концентрації зусиль дер-
жави на розробці і проведенні активної інвестицій-
ної політики. Збільшення інвестицій в реальний сек-
тор української економіки покликане вирішити два
основні завдання. По-перше, необхідно призупини-
ти масове вибуття основних засобів, яке пов'язане
із загрозами наростання техногенних катастроф
практично в усіх галузях виробництва. По-друге,
саме зараз важливо закласти основи для поступо-
вої переорієнтації економіки, припускаюче впро-
вадження прогресивних високих технологій і пе-
рехід до технологічних пристроїв більш високих
рівнів. Інакше економічний підйом не зможе перей-
ти в стадію стійкого і довготривалого економічно-
го зростання.

Сучасний механізм реформування економіки по-
требує істотного вдосконалення, у тому числі і в об-
ласті формування інвестиційного ринку. Зміст цих
змін торкається переорієнтації інвестиційної політи-
ки держави на розширення і зміцнення власної
фінансової бази економіки, відмови від застосуван-
ня тихий інструментів фінансово-кредитної політи-
ки, які деформують цю базу, застосування заходів
державного регулювання інвестиційного ринку. Го-
ловним стимулом для поліпшення інвестиційного
клімату в країні є збільшення вітчизняних інвестицій.
Приплив іноземних інвестицій відбувається тоді,
коли інтенсивні вкладення в національну економіку
здійснюють як господарюючі суб'єкти, так і держав-
ний сектор приймаючої країни. Тому для України
стратегічна проблема полягає в тому, щоб визначи-
ти умови і стимули для росту внутрішніх інвестицій
як бюджетних, так і приватних. Перевага цієї стра-
тегії економічного зростання полягає в тому, що
вона не лише сприяє насиченню ринку зарубіжними
товарами, але і стимулює внутрішні відтворювальні

процеси, технічний прогрес, оновлення основних за-
собів, зростання зайнятості та доходів бюджету [1,
c. 302].

В умовах досить глибокої незаповненої інвести-
ційної місткості економіки України першочерговим
завданням є запуск механізму інвестиційного муль-
типлікатору, вплив якого грунтується на безпосе-
редній державній підтримці високоефективних і
швидкоокупних інвестиційних проектів незалежно
від їх галузевої приналежності.

Перспективи розвитку економіки України у 2014
році значною мірою визначатимуться умовами
торгівлі на світових товарних ринках, результатив-
ністю заходів щодо активізації зростання в розви-
нених країнах, привабливістю України для прямих і
портфельних інвесторів. Найбільш імовірним підхо-
дом до розв'язання боргової кризи та подолання
обмежень зростання, що виникли в розвинених краї-
нах унаслідок цього явища, є стимулювання еконо-
мічного зростання розвиненими країнами у спосіб
використання засобів адаптивної грошово-кредитної
політики, які передбачають збільшення пропозиції
грошей через зниження процентних ставок. Це зак-
ріплюватиме тенденції щодо поступового ослаблен-
ня грошових одиниць цих країн і  сприятиме
збільшенню пропозиції інвестиційних ресурсів на
глобальних фінансових ринках.

Проте ризики, пов'язані з уповільненням інвес-
тиційної активності в Китаї, можуть негативно по-
значитися на динаміці експорту економік, що роз-
виваються, та відповідно призвести до структурних
зрушень у їхніх зовнішньоторговельних балансах.
Під впливом зазначених ризиків темпи зростання
світового ВВП прогнозуються до 1,3—3,7%.

Досягнення у 2013 р. темпу зростання ВВП —
3,5%, необхідного для належного фінансування зап-
ланованих видатків Державного бюджету, вимагає
суттєвого послаблення залежності національної
економіки від кон'юнктури світових ринків. Серед-
ньострокові (2014—2015 рр.) тенденції визначати-
муться результативністю реформування бізнес-
клімату в Україні, позитивним ефектом для струк-
турних зрушень з боку капіталовкладень, освоєних
у межах програм, реалізованих у післякризовий пе-
ріод урядом і приватним сектором, процесами нагро-
мадження ресурсів, необхідних для реалізації ре-
форм соціальної сфери, та ефективністю їх освоєн-
ня для системного вирішення завдань реформуван-
ня [6, c. 44].

Високі темпи споживання домашніх господарств
при збереженні стабільності національної грошової
одиниці створюють передумови для інвестування у
процеси імпортозаміщення на вітчизняному ринку
споживчих товарів. Разом з тим низька якість бізнес-
клімату, жорстка монетарна політика й високі про-
центні ставки стримують інвестування в галузях пе-
реробної промисловості, діяльність яких пов'язана
із формуванням пропозиції на споживчому ринку. Це
закріплює структурні обмеження для зростання на-
ціональної економіки.

За таких умов економіці України у 2014 р. будуть
притаманні такі тенденції:

а) відновлювальне зростання промислового ви-
робництва. Потенціал відновлювального зростання
уже вичерпаний у 2013 р. Надалі можливості швид-
ко наростити пропозицію при збільшенні попиту зву-
зяться, тому збереження "розігрітого" внутрішньо-
го ринку призведе до формування інфляційних тен-
денцій та прискорення зростання імпорту;

б) випереджальне зростання приватного спожи-
вання. Історично висока схильність населення до
споживання в Україні поки що не відіграє необхід-
ної ролі у стимулюванні економічного розвитку че-
рез повільну реакцію пропозиції на імпульси спо-
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живчого ринку. Очікуваний приріст споживання на
5% призведе до прискорення реального зростання
імпорту на 1%;

в) збереження високих темпів нагромадження ос-
новного капіталу. Формування стійких тенденцій
прискореного зростання інвестицій і нагромаджен-
ня ресурсної бази для реалізації соціальних та еко-
номічних реформ у 2014—2015 рр. потребують ради-
кального поліпшення бізнес-клімату з метою фор-
мування сприятливих умов для усіх категорій інозем-
них інвесторів в Україні;

г) повільне поліпшення умов зовнішньої торгівлі.
Обмеженнями розвитку експорту у 2014 р. зали-

шатимуться низька додана вартість експортоорієн-
тованих виробництв і технологічна структура випус-
ку, яка характеризується високим рівнем залежності
від імпорту [6, c. 47 ].

Забезпечення фінансової стабільності в післяк-
ризовий період розвитку України передусім вимагає
структурної модернізації економічної і фінансової
систем на основі вирішення традиційної для нашої
держави суперечності між завданнями макроеконо-
мічної стабілізації та розширеним фінансуванням
процесів економічного зростання. Нестійкість ситу-
ації, що у 2013 р. склалася в економіці Україні та за
її межами, вимагає проведення вкрай обережної та
вивіреної політики, спрямованої на стимулювання
економічного зростання в умовах фінансової неста-
більності. Вирішення зазначених проблем вимагає
оновлення інструментарію макроекономічної стабі-
лізації. На сьогодні стратегічними цілями модер-
нізації важелів фінансової політики є такі:

— нарощування фінансування модернізаційних
процесів у спосіб кредитування довгострокових інве-
стицій у реальний сектор економіки;

— удосконалення інституційного забезпечення
інвестиційного процесу у спосіб створення й розвит-
ку спеціалізованих інвестиційних кредитно-фінансо-
вих установ; формування бюджету розвитку;

— створення умов для інвестиційної активності
фізичних осіб у спосіб розвитку системи колектив-
ного інвестування, поширення в обігу фінансових
інструментів для індивідуальних інвесторів, інтенси-
фікації пенсійної та страхової реформи;

— розвиток і підвищення стійкості вітчизняного
фінансового ринку як інструменту акумулювання й
розміщення довгострокових інвестицій;

— формування інструментарію забезпечення
довгострокової прогнозованості курсової динаміки
й компенсації валютних ризиків;

— підвищення рівня координованості заходів
фінансового нагляду України із відповідними захо-
дами зарубіжних країн для послаблення регулятив-
ного, валютного, процентного арбітражу, забезпе-
чення збалансованості потоків капіталу через кор-
дони України;

— удосконалення системи збору й оброблення
інформації для забезпечення прозорості функціону-
вання фінансової системи в цілому та надвеликих
фінансових інститутів зокрема;

— розроблення ефективної стратегії консуль-
тацій із суспільством на основі використання реко-
мендацій науковців та експертів щодо розвитку за-
сад фінансового регулювання [6, c. 64].

Низькі темпи зростання експорту у 2013 р. мо-
жуть спонукати до намагання підтримки експортерів
у вигляді цілеспрямованої девальвації гривні. На наш
погляд, у короткостроковому періоді девальвація
дозволила б здійснити певну корекцію зовнішньо-
торговельного балансу, проте забезпечення стійких
тенденцій розвитку вітчизняного зовнішнього секто-
ру потребує залучення в Україну інноваційних тех-
нологій, що гальмуватиметься девальваційними ко-
рекціями через збільшення вартості інвестицій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна стверджувати, що для по-

долання негативних кризових наслідків та забезпе-
чення успішного розвитку України, необхідно, щоб
антикризові заходи здійснювалися тільки на основі
консолідації всіх гілок влади і суспільства в контексті
розбудови конкурентоспроможної, інноваційно-ак-
тивної, соціально-орієнтованої ноосферизованої
економіки. Для передбачення можливих кризових
явищ необхідно, щоб в управлінні довгостроковим
розвитком національної економіки активно викори-
стовувався інструментарій моделювання циклічної
динаміки розвитку, прогнозування макроекономіч-
них ризиків, які можуть впливати на макроекономі-
чну стабільність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання змінюються ви-

моги до побудови нових відносин у соціально-економі-
чних системах різних масштабів, зокрема між співро-
бітниками підприємства, що утворюють його трудовий
потенціал, та керівництвом. Одним із показників, що
характеризує якість використання трудового потен-
ціалу є лояльність персоналу, яка розглядається у різних
аспектах, починаючи із поведінкового та закінчуючи
емпіричним. Але в наукових працях, присвячених про-
блемам управління трудовим потенціалом, досліджен-
ню оцінювання впливу різних факторів на управління
лояльністю персоналу практично не присвячено уваги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Останнім часом у наукових дослідженнях з'явилась

низка праць, присвячених питанню лояльності. Так, по-
літолог А. Титаренко [1] досліджує вплив політичної
лояльності на стабільність суспільства, юрист В. Кохан
[2] розглядає правові аспекти атестації працівників та
її вплив на лояльність. Щодо економістів, то більшість
робіт присвячена дослідженню лояльності споживачів:
так, М. Чорна [3] аналізує вплив лояльності покупців на
конкурентоспроможність підприємств торгівлі, О. Ка-
рел [4] розробляє стратегію лояльності споживачів у
торгівельних мережах, К. Ладиченко [5] приділяє увагу
лояльності клієнтів як фактору підвищення ефектив-
ності управління підприємствами готельного господар-
ства, Ю. Ремезь [6] вивчає лояльність споживачів ринку
мобільних послуг.
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Безпосередньо лояльності персоналу підприємств
присвячено праці О. Ястремської та Н. Боркової [7], а
також А. Кудлай [8]. О. Ястремська та Н. Боркова вва-
жають, що підприємство повинно адекватно оцінювати
отримані менеджерами результати праці та їх лояль-
ність, тому вони обгрунтували методичні положення з
кількісного визначення лояльності менеджерів до
підприємства [7]. Означені положення мають загальний
характер і можуть бути застосовані до оцінювання ло-
яльності не тільки менеджерів, а й інших працівників
підприємства. Автором також було приділено увагу
щодо формування гармонійно структурованої лояль-
ності персоналу [9] та розробці моделей лояльності з
урахуванням існуючого досвіду в науці та практиці [10].
Однак, не дивлячись на те, що проблемі управління
лояльністю персоналу було приділено значну увагу, до-
слідженням питання оцінювання впливу умов праці та
життя не приділено достатньої уваги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Прогнозування і розробка інструментів оцінюван-

ня впливу умов праці та життя на лояльність персоналу
для запобігання небажаним варіантам розвитку в точ-
ках біфуркації є завданням даного дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Лояльність працівників підприємства є запорукою

успішності його функціонування, тому особливої ак-
туальності набувають моделі і методи визначення фак-
торів, які впливають на рівень лояльності, що дає змогу



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

19www.economy.in.ua

приймати обгрунтовані рішення щодо управління тру-
довим потенціалом підприємства.

Але кожен працівник має свій рівень лояльності, що
здатний змінюватися під дією різних факторів, основ-
ними з яких є реалізація його очікувань в організації.
Класифікуючи очікування за можливістю управління
ними ззовні та швидкістю і вартістю відповідних змін,
можна прогнозувати лояльність персоналу, оцінювати
працівника за розміром витрат на втримання в органі-
зації та приймати рішення щодо подальшої співпраці.
На прийняття рішення впливає також наявність альтер-
натив, тому лояльність персоналу з точки зору теорії
багатокритеріального прийняття рішень — це надання
людиною переваги певній організації в умовах існуван-
ня альтернативного вибору. З урахуванням оберненого
зв'язку симетрично визначається лояльність організації
до працівника.

Такий двосторонній зв'язок формалізовано у праці
[11] у вигляді РП-системи (РП = "робітник — підприєм-
ство"). Перекладемо визначення лояльності персоналу
в термінах цієї моделі. Нехай ребро (P,R) в графі, що
відповідає структурі РП-системи, моделює зв'язок
"підприємство — робітник". Вага ребра (P,R), що фор-
малізує силу зв'язку "підприємство — робітник", є фун-
кцією від умов праці UP, умов життя UG та множини
альтернатив вибору UV:

(1).
Тоді визначаємо лояльність персоналу як чутливість

ваги ребра (P,R) до впливів різного походження за умо-
ви фіксованих умов життя та умов праці в початковий
момент:

(2).
Отже, лояльність персоналу трактується як чут-

ливість сили зв'язку "підприємство — робітник" в моделі
РП-системи до зміни умов праці та умов життя при наяв-
ності непорожньої множини альтернатив, причому чим
більше лояльність, тим меншою є чутливість до змін.

Розглянемо детальніше вплив визначених факторів
на формування лояльності. Множина альтернатив ви-
бору формується під впливом двох протилежних про-
цесів: чим довше працює робітник на підприємстві, тим
більше рівень його базової лояльності, який може бути
пов'язаний як з матеріальними факторами — наявністю
надбавок до заробітної плати за стаж, так і психологіч-
ними — формуються дружні зв'язки з іншими членами
колективу, виконання функціональних обов'язків по-
требує менших зусиль тощо. Формалізувати вплив цьо-
го фактору доцільно логарифмічною залежністю:

(3),
яку графічно представлено на рисунку 1.
Параметр ε

1
 характеризує чутливість працівника до

часу роботи на підприємстві, якщо прийняти, що термін
роботи обмежено 40 роками (від 20 до 60), то при ε

1
 = 0,25

у передпенсійному віці базова лояльність досягатиме зна-
чення 0,93, тобто наближатиметься до максимальної.

Сутність протилежного процесу в тому, що чим
більше працює фахівець, тим більше його досвід і ком-
петентність. Такий працівник може представляти
цінність для інших підприємств, тобто в нього збіль-
шується множина альтернативних варіантів працевлаш-
тування, що негативно впливає на його лояльність до
підприємства (рис. 2). Ця залежність може бути фор-
малізована функцією

(4),
де t

max
 — максимальний термін роботи на підпри-

ємстві;

 — нормуючий параметр, який встановлює

умову, що в момент працевлаштування на підприємство
ймовірність звільнення з нього дорівнює нулю.

Одночасний вплив розглянутих двох процесів на мно-
жину альтернатив вибору працівника може бути пред-
ставлений як мультиплікативна згортка, що приводить до
залежності від часу, яка представлена на рисунку 3.

Рис. 1. Залежність базової лояльності від часу роботи на підприємстві

Рис. 2. Залежність ймовірності залишитись на підприємстві через відсутність альтернативних пропозицій від часу
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На лояльність працівника до підприємства впливає
ще один фактор, який відноситься до психологічних ха-
рактеристик — готовність особистості до змін у своєму
житті.

При працевлаштуванні ця готовність мінімальна,
оскільки зміни тільки що відбулися, але десь раз на 5—
7 років бажання змін досягає максимуму, при цьому з
роками загальна готовність до змін, як правило, змен-
шується.

Графічно цей фактор впливу може бути представ-
лений як на рисунку 4.

Формалізувати залежність, представлену на рисун-
ку 4 можна наступним чином:

(5),

де t
per

 — довжина періоду коливань готовності до
змін у роках.

Готовність особистості до змін впливає на множи-
ну альтернатив вибору, при чому цей вплив адитивний,
оскільки коли зростає готовність до змін, додаткові аль-
тернативи починають розглядатись як припустимі, що
зменшує рівень лояльності. Графічно результуючу впли-

ву розглянутих факторів представлено
на рисунку 5.

Умови життя складаються з великої
кількості факторів, основними з яких є
забезпеченість житлом, наявність роди-
ни, в тому числі тих, хто знаходиться на
утриманні працюючого, забезпеченості
побутовими товарами довготривалого
користування.

На лояльність працівника впливають
не самі умови життя, а відхилення цих
умов від деякого середнього рівня або
від стандартів, що прийняті в су-
спільстві, тому введемо коефіцієнт умов
життя як відношення умов життя прац-
івника до середніх умов життя у
суспільстві:

(6).

Цей коефіцієнт буде приймати значення в околі оди-
ниці. Якщо к

1
 = 1, то працівник має середні умови життя

і цей фактор не впливає на його лояльність до підприє-
мства.

При к
1 

> 1 працівник має умови кращі за середній
рівень, від усвідомлює, що досягнення таких умов зале-
жало і від заробітної плати, яку він отримував на
підприємстві, тому його лояльність до підприємства
буде збільшуватись. У протилежному випадку праців-
ник буде активно шукати місце роботи, яке дасть йому
змогу покращити умови життя, тобто при к

1 
< 1 та інших

рівних умовах лояльність буде меншою.
Умови праці теж є складним фактором, але з точки

зору впливу на лояльність основними складовими бу-
демо вважати рівень заробітної плати та складність ви-
конання посадових обов'язків. У початковий момент,
коли робітник тільки працевлаштувався, ці фактори зба-
лансовані і значення коефіцієнту умов праці буде дорі-
внювати одиниці, тобто умови праці не будуть впливати
на рівень лояльності. В подальшому визначимо

Рис. 3. Залежність лояльності від часу роботи на підприємстві та наявності альтернативних пропозицій
працевлаштування

Рис. 4. Залежність готовності до змін від часу трудового стажу

Рис. 5. Залежність лояльності від зміни множини альтернатив вибору в часі
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коефіцієнт умов праці як відношення зміни заробітної
плати до зміни складності роботи, обчислені у відсот-
ках:

(7),

де zp
t
 — заробітна плата працівника в момент часу t,

sp
t
 — складність праці в момент часу t.

Якщо значення коефіцієнту к
2 
> 1, тобто зростання

заробітної плати більше, ніж зростання складності
праці, це позитивно впливає на рівень лояльності пра-
цівника, в протилежному випадку лояльність змен-
шується.

З урахуванням (2)—(7) лояльність працівника до
підприємства буде визначатись функцією:

(8).
Необхідно відзначити, що керівництво підприємства

може впливати на лояльність працівників, змінюючи
значення параметрів, які є керованими. Так, значення
параметру ε

1
 залежить від надбавок за стаж роботи на

підприємстві, на значення коефіцієнту к
1 

 вплив може
здійснюватись шляхом надання соціального пакету, зок-
рема пільгового кредитування покупки житла, коефі-
цієнт к

2 
 безпосередньо залежить від рішення адмініст-

рації. Отже, крім виявлення та оцінювання лояльності,
актуальним є питання управління розвитком лояльності
персоналу.

ВИСНОВКИ
Виходячи із вищезазначеного, слід зауважити, що

на сьогодні в роботах дослідників практично відсутнє
застосування математичного інструментарію для оц-
інювання лояльності персоналу під впливом змін умов
праці та життя. В статті здійснено формалізацію за-
лежності факторів формування лояльності — умов
праці та життя, а також множини альтернатив вибо-
ру від часу роботи на підприємстві. Доведено, що на
множину альтернатив вибору впливають два проти-
лежних процеси: збільшення схильності до підприє-
мства з плином часу та розширення можливостей аль-
тернативного працевлаштування із зростанням досв-
іду роботи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умовою виникнення кредитних відносин є не-

рівномірність руху основних і оборотних засобів у про-
цесі суспільного виробництва, що призводить до виник-
нення тимчасового дефіциту цих засобів у одних еко-
номічних суб'єктів та тимчасового надлишку в інших.
При цьому вивільнення ресурсів та додаткова потреба в
них, як правило, не збігаються за обсягами та часом ут-
ворення, кількістю тощо. Процес акумуляції тимчасо-
во вільних ресурсів та їх перерозподіл на тимчасове ви-
користання і формує основу для виникнення кредитних
відносин.

Основними характеристичними ознаками кредитних
відносин є: їх виникнення на стадії перерозподілу кінце-
вих доходів; формування на засадах повернення і з ви-
платою відсотків; вплив на структуру та обсяги грошо-
вих потоків і кон'юнктуру економіки країни. Ці ознаки

УДК 336.77

Т. В. Черничко,
д. е. н., доцент, професор кафедри обліку та фінансів, Мукачівський державний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ
КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

T. Chernychko,
Doctor of Sciences (Economic), Associate professor, professor of department of accounting and finance,
Mukachevo State University

THE CAUSES OF FORMATION AND STABILIZATION OF CREDIT RELATIONS IN UKRAINE
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обумовлені необхідністю безперервного кругообігу ре-
сурсів в межах економічної системи і, саме тому, кре-
дитні відносини виступають чинником ефективного (або
неефективного) використання фінансових ресурсів для
потреб виробництва, торгівлі та споживання.

Кредитні відносини відіграють вагому роль у дина-
мічному розвитку реального сектору. Проте їх вплив по-
зитивний лише в тому випадку, якщо кредитні відноси-
ни мають адекватні цільові орієнтири та оптимальну
інституційну структуру.

За умови, що існуючі кредитні відносини не забез-
печують досягнення стабільності, це призводить до де-
стабілізації розвитку реального сектору. Найтиповіши-
ми напрямами дестабілізації є зменшення обсягів про-
позиції кредитних ресурсів або випереджаюче зростан-
ня попиту на них. Обидва напрями не сприяють еконо-
мічному розвитку в країні. Своєю чергою, погіршення
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економічної динаміки в країні спричинює подальше
зменшення обсягів кредитних ресурсів. Відбуваєть-
ся ланцюгова спіралеподібна реакція між розвитком
кредитного ринку та реального сектору країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням економічної природи кредиту та ок-
ремим аспектам кредитних відносин комерційних
банків із позичальниками присвячено праці таких
вчених, як Н.Г. Антонов, Б. Бухвальд, О. Гриценко,
А.Г. Грязнова, Г.Г. Коробова, Л.П. Кролівецька, О.
І. Лаврушин, В.Д. Лагутін, І.Д. Мамонова, Є.І. Меш-
кова, А.М. Мороз, Г.С. Панова, М.А. Пессель, В. По-
лякова, М.І. Савлук, В.Т. Севрук, М.І. Сивульський,
І.В. Шамова. Проте дослідженню чинників стабілі-
зації кредитних відносин не приділяється достатньої
уваги, що і обумовлює вибір теми статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення чинників, які спричи-

няють дестабілізацію кредитних відносин в країні та
обгрунтування напрямів зменшення їх впливу як на
функціонування кредитного ринку, так і реального
сектору економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кредитне розширення або звуження грошової маси
країни відбувається за двома основними напрямами: у
результаті зміни кредитних відносин в умовах форму-
вання різних видів кредиту (міжгосподарського, банкі-
вського та державного) під дією ринкових механізмів; у
результаті зміни кредитних відносин під дією інстру-
ментів державного регуляторного впливу.

У кожному з зазначених напрямів виникає ланцю-
говий ефект, спричинений дією грошових імпульсів на
величину інвестиційних та споживчих витрат і, як на-
слідок, на динаміку розвитку реального сектору еконо-
міки країни.

Спрямованість кредитних відносин, а також обсяги
акумульованих та використаних кредитних ресурсів, які
формуються під дією ринкових механізмів впливу, за-
лежать від:

— існуючого попиту та пропозиції кредитних ре-
сурсів;

— сформованих очікувань суб'єктів господарської
діяльності та населення;

— дієвості інфраструктури ринку кредитних ре-
сурсів;

— відсутності у суб'єктів господарської діяльності
можливості отримати необхідні ресурси, окрім залучен-
ня кредитних.

Основу інфраструктури ринку кредитних ресурсів
України формує система комерційних банків. Оцінюван-
ня стану системи комерційних банків та чинників впли-
ву на ефективність її діяльності дозволяє визначити
ризики, які формуються в межах каналу банківського
кредитування. Основні показники для оцінювання ста-
ну банківської системи країни в період 2000—2013 рр.
наведено в таблиці 1.

Обсяг кредитних ресурсів, сформованих банківсь-
кою системою України протягом аналізованого періо-
ду, має чітку тенденцію до зростання. У 2013 р. порівня-
но з 2000 р. частка кредитів в активах банківської сис-
теми зросла на 20 % і досягла значення 71 % від загаль-
ного обсягу активів комерційних банків. Найбільша ча-
стка кредитів — 86 % від загального обсягу активів бан-
ківської системи — характерна для 2008 р. Підтверджен-
ням зростання кредитної спрямованості діяльності бан-
ківської системи країни є зростання співвідношення між
обсягами кредитів та депозитів комерційних банків.

Стосовно характеристик банківської системи краї-
ни, то протягом аналізованого періоду (2000 — 2013 рр.)
спостерігається зростання частки банків зі 100% інозем-
ним капіталом (з 5 % в 2000 р. до 11 % в 2013 р.). Збіль-
шення кількості кредитних установ з іноземним капіта-
лом негативно впливає на дієвість та ефективність ка-
налу банківського кредитування, оскільки збільшує
можливості банків переміщувати кредитні ресурси че-
рез кордон.

Таблиця 1. Результати оцінювання стану банківської системи
України, 2000—2013 рр.

Джерело: дані за 2000—2004 рр. — [1]; за 2005—2013 рр. — [2; 4];

розрахунки автора.

Роки 

Показники стану банківської системи 

Частка кредитів в 

активах банківської 
системи країни, % 

Частка банків з 100% 

іноземним капіталом, 

% від загального 
обсягу 

Співвідношення 

між обсягами 

кредитів та 

зобов’язаннями 

банків, % 

2000 59,29 4,58 77,19 

2001 63,20 3,95 80,90 

2002 68,96 4,46 86,69 

2003 69,59 4,43 84,08 

2004 68,69 4,38 83,84 

2005 70,12 5,45 83,00 

2006 76,27 7,65 90,48 

2007 80,98 9,71 91,61 

2008 85,55 9,24 98,19 

2009 84,90 9,89 97,68 

2010 80,14 11,36 93,87 

2011 78,28 12,50 91,83 

2012 72,33 12,50 85,12 

2013 71,31 10,56 83,96 

 

Роки 
ВВП, 

млн грн. 

М2–М1, 

млн грн. 

Показник 

фінансової 
глибини, % 

2000 170070 23581 13,87 

2001 204190 15390 7,54 

2002 225810 24040 10,65 

2003 267344 43314 16,20 

2004 345113 58393 16,92 

2005 441452 94573 21,42 

2006 544153 136138 25,02 

2007 720731 209608 29,08 

2008 948056 287400 30,31 

2009 913345 251023 27,48 

2010 1082569 306947 28,35 

2011 1302079 370754 28,47 

2012 1411238 447901 31,74 

2013 1454931 505332 34,73 

 

Таблиця 2. Динаміка показника фінансової глибини в Україні, 2000—2013 рр.

Джерело: дані за 2000 — 2004 рр. — [1]; за 2005 — 2013 рр. — [2; 3]; розрахунки автора.
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Важливий показник, який характеризує зв'язок між
функціонуванням банківської системи та реальним сек-
тором економіки, — показник фінансової глибини
(financial depth). Він відображає співвідношення обсягів
строкових депозитів, сформованих інституційними сек-
торами та величиною ВВП.

Розрахункові значення показника фінансової гли-
бини формуються шляхом співвідношення обсягів стро-
кових вкладів, сформованих банківською системою
країни (грошовий агрегат М2 мінус грошовий агрегат
М1) та величини ВВП країни (табл. 2).

Зростання показника фінансової глибини в Україні
з 7,5 % (в 2001 р.) до 35 % (в 2013 р.) характеризує зрос-
тання довіри економічних суб'єктів до банківської сис-
теми і тенденції до створення строкових заощаджень.

Більш швидкими темпами зростає обсяг строкових
коштів, сформованих домогосподарствами (за період 2000
— 2013 рр. обсяг строкових коштів сформованих секто-
ром нефінансових корпорацій збільшився в 17,5 разів, а
строкові кошти домогосподарств — у 64 рази) (табл. 3).

Отримані результати дозволяють визначити сектор

домашніх господарств, як потенційних
внутрішніх інвесторів. Використання
інструментів державного стимулювання
зростання обсягів строкових вкладів до-
машніх господарств спроможне забезпе-
чити формування основи для збільшен-
ня обсягів кредитних ресурсів національ-
ної економіки.

З іншого боку слід сформувати
відповідне позитивне середовище щодо
збільшення обсягів депозитів сектору
нефінансових корпорацій. Серед нега-
тивних аспектів формування депозитів у
межах банківської системи країни про-
тягом аналізованого періоду є зростан-
ня частки депозитів в іноземній валюті.

Основною метою формування пропо-
зиції кредитних ресурсів є забезпечення
розвитку реального сектору економіки
країни відповідною кількістю грошових
ресурсів. Альтернативним джерелом фор-
мування додаткових ресурсів для еконо-
міки є розвиток ринку цінних паперів —
акцій та облігацій. Надання переваги пер-
шому або другому джерелу залежить від
типу фінансової структури країни та від
схильності суб'єктів господарської діяль-
ності до визначення джерел задоволення
потреби в грошових ресурсах.

Основним показником, який визначає існуючі про-
порції забезпечення потреби в грошових ресурсах є
відношення номінальної капіталізації ринку цінних па-
перів до обсягу кредитів, виданих комерційними банка-
ми суб'єктам господарської діяльності. Визначення ди-
наміки даного співвідношення для української еконо-
міки дозволяє оцінити значення каналу банківського
кредитування як джерела задоволення попиту на гро-
шові ресурси з боку суб'єктів господарської діяльності.

Теоретично оцінка тенденцій та визначення спів-
відношення  дозволяє зробити наступні висновки:

— якщо капіталізація ринку цінних паперів перевищує
обсяг кредитів, наданих комерційними банками країни,
тобто даний індикатор має значення понад одиницю (100
%), то можна стверджувати, що при визначенні джерел
формування фінансових ресурсів суб'єкти господарської
діяльності надають перевагу сегменту цінних паперів;

— якщо канал банківського кредитування переважа-
ючий, тобто значення індикатора знаходиться в межах від
нуля до одиниці (0-99%), то можна стверджувати про існу-
вання банкоорієнтованого попиту на фінансові ресурси.

Роки 

Депозити сектору нефінансові 
корпорації 

Депозити сектору домашні 
господарства 

млн грн. % від ВВП 

% від 

загального 
обсягу 

млн грн. % від ВВП 

% від 

загального 
обсягу 

2000 11131 6,54 59,40 6940 4,08 37,04 

2001 13223 6,48 51,50 11563 5,66 45,04 

2002 16779 7,43 44,49 19699 8,72 52,23 

2003 24031 8,99 39,00 33202 12,42 53,88 

2004 34365 9,96 41,42 42501 12,32 51,23 

2005 50976 11,55 37,83 74778 16,94 55,49 

2006 65614 12,06 35,29 108860 20,01 58,55 

2007 95583 13,26 33,67 167239 23,20 58,91 

2008 118188 12,47 32,85 217860 22,98 60,56 

2009 94796 10,36 28,30 214098 23,41 63,92 

2010 116105 10,72 27,87 275093 25,40 66,02 

2011 153120 11,63 31,16 310390 23,58 63,12 

2012 173319 12,28 30,28 369264 26,17 64,52 

2013 195160 13,41 29,13 441951 30,38 65,97 

 

Таблиця 3. Динаміка та структура депозитів у розрізі секторів економіки
України, 2000—2013 рр.

Джерело: статистична інформація НБУ [5]; розрахунки автора.

Роки 

Обсяг 

номінальної 
капіталізації,  

млн грн. 

Обсяг 
кредитів 

наданих 

суб’єктам 

господа-

рювання, 

млн грн. 

Відношення 

обсягу 
номінальної 
капіталізації  

до обсягу 

кредитів, 

наданих 

комерційними 

банками, % 

2000 15500 18594 83,36 

2001 22670 26955 84,10 

2002 17090 38721 44,14 

2003 23620 58849 40,14 

2004 34760 73785 47,11 

2005 61990 109895 56,41 

2006 84070 166683 50,44 

2007 133250 276184 48,25 

2008 153050 472584 32,39 

2009 162680 474991 34,25 

2010 95550 508288 18,80 

2011 179170 580907 30,84 

2012 107730 609202 17,68 

 

Таблиця 4. Динаміка номінальної капіталізації ринку цінних паперів України, 2000—2010 рр.

Джерело: дані за 2000—2008 рр. — [1; 6]; за 2009—2012 рр. — [3; 7]; розрахунки автора.
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Оцінені значення індикатора для української економі-
ки свідчать про розширення банкоорієнтованого попиту на
фінансові ресурси. Якщо в 2000 році відношення обсягу но-
мінальної капіталізації до обсягу кредитів становило 83%,
то в 2013 році показник зменшується до 18% (табл. 4).

Найдосконаліша модель фондового ринку передба-
чає, що дане співвідношення повинно бути достатнім для
забезпечення активної ролі фондового ринку в еко-
номіці, можливості використання його інструментів для
вирішення важливих макроекономічних проблем. Вод-
ночас це співвідношення повинно грунтуватися на ре-
альній вартості цінних паперів та не допускати можли-
вості виникнення ризиків погіршення ситуації на ринку
цінних паперів внаслідок їх переоцінки.

Відповідно до "Методики розрахунку рівня економіч-
ної безпеки України" [8], відношення обсягу номінальної
капіталізації ринку акцій до ВВП повинно перебувати в
межах 50—90 %. Для України протягом всього аналізова-
ного періоду значення показника не відповідає мінімаль-
ному рекомендованому значенню. Недостатній рівень роз-
витку фондового ринку підтверджується і при зіставленні
показника капіталізації ринку цінних паперів України та
інших країн світу: в США — 130 %, Швеції — 97 %, Японії
— 69 %, Росії — 46 %, Німеччині — 89 % від ВВП [9].

ВИСНОВКИ
Серед сукупності причин внутрішнього та зовнішнього

характеру, які виступили причиною дестабілізації кредит-
них відносин в 2008 — 2013 рр., можна визначити наступні:

1. Негативні очікування суб'єктів господарської
діяльності та населення щодо ситуації в світовій та на-
ціональній економіці. Окрім сукупності проблем у ме-
жах світового господарства, вагомого значення набу-
вають чинники, пов'язані з прискоренням динаміки
інфляційних процесів в Україні. Теоретично, помірні
темпи інфляції повинні стимулювати інвестиційну ак-
тивність. Проте, за сукупності негативних умов, пожвав-
лення інфляційних процесів на фоні дестабілізації си-
туації на валютному ринку країни, призвело до зрос-
тання споживчого попиту (особливо на товари довгот-
ривалого використання) та попиту на кредитні ресурси.

2. Відсутність розвиненого фондового ринку. Недо-
віра суб'єктів господарської діяльності та населення до
цінних паперів і фактична відсутність вторинного їх
ринку негативно впливають на обсяги міжгосподарсь-
кого та державного кредитування. За умов відсутності
альтернативних варіантів формування пропозиції гро-
шових ресурсів, відбулось значне зростання попиту на
кредити банківської системи країни.

3. Політична нестабільність та значна заполітизо-
ваність суспільних відносин в країні призвели до виник-
нення економічних ризиків, пов'язаних з постійною
зміною політичної ситуації, що несприятливо вплину-
ло на стабільність кредитних відносин в країні.

4. Дестабілізація ситуації у банківській та кредитній
системі країни негативно вплинула на обсяги сформо-
ваних банківською системою країни депозитів.

5. Несприятлива процентна політика Центрально-
го банку України. Низький рівень депозитних ставок та
неврегульованість на ринку кредитних ресурсів (особ-
ливо кредитів, наданих в іноземній валюті) негативно
вплинули на стан кредитних відносин.

6. Глобальна фінансова інтеграція, яка має незапе-
речні переваги, робить кредитні відносини незахищени-
ми від дії негативних чинників міжнародних ринків ка-
піталу, таких як мінливість курсів валют, процентних
ставок, ліквідності, а також обсягів грошових потоків,
що мають вагомі наслідки для економічного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практика дефіцитного фінансування державної

діяльності в Україні не є новою і активно використо-
вується впродовж усіх років незалежності. Дефіцит раз
ураз стає балансуючою статтею державного бюджету,
компенсуючи недостатність податкових, неподаткових
і капітальних доходів при реалізації державних пріори-
тетів соціально-економічного розвитку. Розширюючи
фінансові можливості держави, бюджетний дефіцит ге-
нерує і численні потенційно негативні наслідки, що ви-
магає вироблення комплексного підходу до управління
процесом балансування бюджету.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика дефіцитних фінансів у свій час тією

чи іншою мірою привертала увагу класиків світової еко-
номічної думки, зокрема: С. Брітена, Дж. Б'юкенена,
Дж.М. Кейнса, В. Парето, П. Самуельсона, М. Фрідме-
на та інших. Теоретичні та практичні аспекти реалізації
бюджетної політики та практики дефіцитного фінансу-
вання державної діяльності розкриті у роботах вітчиз-
няних та російських економістів: Л. Абалкіна, В. Анд-
рущенка, С. Буковинського, Є. Бушміна, Л. Гордєєвої,
В. Опаріна, В. Дем'янишина, Г. Кучер, М. Каленського,
О. Кириленко, С. Колодій, В. Корчинського, А. Кри-
соватого, А. Лаврова, І. Луніної, С. Лушина, І. Лютого,
В. Мортікова, Ц. Огня, І. Радіонової, Н. Редіної, В. Там-
бовцева, В. Федосова, Ю. Харазішвілі, І. Чугунова,
С. Юрія та інших.
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BUDGET DEFICIT: CAUSES, ECONOMIC EFFECTS AND MANAGEMENT PECULIARITIES

Узагальнено теоретичні підходи до розуміння економічної природи, причин виникнення та наслідків
бюджетного дефіциту. Проаналізовано особливості вітчизняної практики дефіцитного фінансування
державної діяльності. Розглянуто організаційні, правові та економічні аспекти управління бюджетним
дефіцитом в Україні.

Theoretical approaches to understanding economic nature, causes and effects of budget deficits are
summarized. The features of the national practice of deficit financing of government activities are analyzed.
Organizational, legal and economic aspects of managing the budget deficit in Ukraine are considered.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Попри грунтовне дослідження проблематики бю-

джетного дефіциту, новітні її аспекти, що проявляють-
ся в Україні в сучасних умовах макроекономічної неста-
більності, спричиняють актуальність додаткового вив-
чення конструктивних елементів та особливостей реал-
ізації вітчизняної політики дефіцитного фінансування
державної діяльності, виявлення її недоліків та розроб-
ки рекомендацій з модернізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З точки зору фіску бюджет держави характери-

зується рядом параметрів, ключовими з яких є доходи і
видатки. Їх обсяги визначають розмір бюджету як фон-
ду грошових коштів, а співвідношення — стан бюджету
як фінансового плану, сформованого на балансовій ос-
нові. Як план формування та використання фінансових
ресурсів для забезпечення виконання завдань і функцій
держави та органів місцевого самоврядування, бюджет
повинен відповідати принципу збалансованості — адек-
ватності повноважень на здійснення витрат відповідно
до обсягу надходжень до бюджету на відповідний бю-
джетний період.

У процесі збалансування дохідної і видаткової час-
тин бюджету формується відповідний баланс (стан бюд-
жету), який може визначатись: рівновагою доходів і ви-
датків, профіцитом (перевищенням доходів над видат-
ками), дефіцитом (перевищенням видатків над бюджет-
ними доходами). Рівновага доходної і видаткової час-
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тини бюджету є його природнім станом,
за якого усі планові видатки забезпечені
відповідними доходами. Стан рівноваги
бюджету може вважатися оптимальним,
а його досягнення — найважливішим зав-
данням бюджетного планування. Його
вагомість обумовлена складністю приро-
ди бюджету, де переплітається величез-
ний спектр різнорівневих інтересів і супе-
речностей. В їх основі бажання суб'єктів
отримувати якомога більше асигнувань і
сплачувати якомога менше податків. Така
суперечність максимально утруднює про-
цес балансування бюджету.

Дефіцит і профіцит є складовою статті балансуван-
ня бюджету і тією чи іншою мірою пов'язані з невідпо-
відністю вхідних і вихідних фінансових потоків (рис. 1).

Затвердження профіцитного бюджету є виправда-
ним з точки зору необхідності погашення основної суми
державного боргу, утвореного в попередні періоди.
Саме таке положення містить і Бюджетний кодекс Укра-
їни, який, окрім цього, мету бюджетного профіциту вба-
чає у забезпеченні встановленого розміру оборотного
залишку бюджетних коштів та придбання цінних па-
перів. Отже, затвердження бюджету з перевищенням
доходної частини над видатковою в Україні має регла-
ментований характер, що обмежує вплив профіциту на
економічні процеси.

Наявність дефіциту означає, що бюджет планового
року містить такі статті видатків держави, які не мають
грошового забезпечення за рахунок постійних доходів.
Таке явище здебільшого є негативним, однак не свідчить
про незбалансованість бюджету у цілому, оскільки у про-
цесі його складання і затвердження визначаються не-
обхідні джерела фінансування дефіциту. Таким чином,
дефіцит є балансуючою статтею бюджету, що засвідчує
необхідність залучення додаткових джерел фінансуван-
ня окремих державних видаткових програм понад наявні
постійні надходження. Це складне економічне явище, у
якому віддзеркалюються різні аспекти соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства, ефективність економічної
політики держави. Він має різні прояви, характеризуєть-
ся розмаїттям причин, чинників і наслідків.

У загальносвітовому вимірі, закономірності розвит-
ку дефіцитної незбалансованості сьогодні узагальнені
західними науковцями і виражені в декількох чинниках
затяжних дефіцитів [1, c. 211]. Серед них, по-перше, ви-
явилась тенденція, за якою після Другої світової війни
суттєво зросли вимоги суспільства до владно-держав-
ницьких структур. З економічним ростом і накопичен-
ням національного багатства розширювалась сфера соц-
іальної діяльності держави по забезпеченню економіч-
но-пасивних верств населення. По-друге, посилена соц-
іальна роль держави перетворилася на норму. Корис-
тувачі соціальних благ, фінансованих державою, поча-
ли сприймати їх як належне і невід'ємне. Як численний

сектор електорату, вони мають змогу політично пере-
шкоджати проведенню відповідних реформ, особливо
в царині соціального забезпечення і охорони здоров'я.
По-третє, виявились помилковими урядові оцінки соц-
іальних параметрів державних бюджетів, у яких не по-
вною мірою були враховані тенденції зростання безро-
біття, подовження тривалості життя, зниження темпів
приросту продуктивності економіки.

Відповідно до класифікації факторів, що призводять
до дефіциту бюджету, сформованих Є. Коломіним, мож-
на виокремити чотири категорії дефіцитів (рис. 2). Де-
фіцити першої і другої груп виникають внаслідок дії не-
економічних чинників. Третю групу склали дефіцити, які
породжені кризовими процесами в економіці. Першоп-
ричини дефіцитів четвертої групи лежать у політичній
площині [6, с. 71].

Визначення причин і типології вітчизняних бюджет-
них дефіцитів базується на аналізі основних засад
фінансової політики СРСР, якій апріорі за ідеологією
не властивими були фіскальні дисбаланси. Однак така
теза на практиці не завжди мала підтвердження, адже в
структурі союзних бюджетів і бюджету СРСР існували
надходження, які були засобом покриття бюджетного
дефіциту, а не доходами — різні форми державного
кредиту (приріст стабільного залишку вкладів в ощад-
касах, надходження за внутрішніми державними запо-
зиченнями). Приховану дефіцитність спричиняли про-
рахунки в економічній політиці держави, що призвело
до розвитку позаекономічних методів перерозподілу
фінансів — розкрадання державного майна, приписок,
тобто розвитку тіньової економіки. Посилення кризо-
вих явищ спонукав і затратний механізм управління бюд-
жетними витратами, у результаті чого з'явилася вели-
чезна кількість будов соціально-культурної сфери, жит-
ла та об'єктів незавершеного будівництва і невстанов-
леного обладнання [6, с. 70].

Дані обставини стали характерними і для незалеж-
ної України. Дефіцитність бюджетної політики яскра-
во проявилась у незбалансованості усіх бюджетів дер-
жави. Як наслідок, зведений бюджет переважно зводив-
ся з дефіцитом, тим самим характеризуючи дефіцит ре-
сурсів в бюджетній системі країни загалом (табл. 1).

Бюджетні надходження Бюджетні витрати ≈ 

Доходи бюджету 

• податкові  
• неподаткові 
• від операцій з 
капіталом 

• трансферти 

Інші надходження 

• запозичення 

• емісійний дохід 

• зміна залишків 
готівкових коштів 

Витрати 

на погашення 

основної суми боргу 

Бюджетні видатки 

за розділами 

бюджетної 
класифікації видатків 

 

Бюджетний дефіцит (фінансування) / Профіцит (погашення боргу) 

Рис. 1. Баланс бюджету

Джерело: [2, с. 76].

Рис. 2. Фактори дефіциту бюджету
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Відповідно до законів про Державний бюджет Ук-
раїни доходно-видаткові параметри основного фінан-
сового плану держави були врівноважені лише у 2000 р.
і 2001 р. В усі інші періоди з 1992 р. балансуючою стат-
тею державного бюджету неодмінно ставав дефіцит.

Планова дефіцитність державного бюджету не в усі
роки була співвідносною з фактичними показниками, і
якщо у перші роки незалежності в умовах гіперінфляції
такі диспаритети є зрозумілими, то у наступні періоди
очевидними є огріхи в системі бюджетного планування
і прогнозування. Так, планово збалансовані бюджети
2000—2001 рр. виконувалися з профіцитом та дефіци-
том. Профіцитним виявився і бюджет 2002 р., який був
затверджений Парламентом з дефіцитом у 8,3% до пла-
нових видатків. Упродовж 2004—2007 рр., коли плано-
вий дефіцит складав 9,0—10% від видатків державного

бюджету, фактичний дефіцит коливав-
ся в межах 2,8—12,9% (рис. 3). Загалом
практично жодного року фактичні па-
раметри бюджетного дефіциту не
відповідали плановим. Середні про-
центні відхилення за гривневий період
при цьому становлять близько 20%, а в
попередні роки вимірюються десятками
разів.

Стійка дефіцитність державного
бюджету в Україні є відображенням не-
задовільної динаміки валового внутрі-
шнього продукту, який за результата-
ми 2012 р. досяг лише 69,3% його обся-
гу в 1990 р [7]. Це природно визначає
скорочення величини фінансових ре-
сурсів держави. Серед конкретних при-
чин бюджетної розбалансованості в
Україні варто відзначити: неефек-
тивність системи оподаткування, її над-
мірне орієнтування на фіскальній
функції, невпорядкованість і необгрун-
тованість системи соціальних та еконо-
мічних пільг; низьку якість бюджетно-
го планування і прогнозування; нераці-
ональну структуру бюджетних витрат;
значний обсяг тіньової економічної
діяльності; недосконалість і часту зміну
законодавства тощо.

Перманентна дефіцитність держав-
них фінансів України, разом з тим, не
може вважатись явищем унікальним.
Дефіцит бюджету властивий і розвину-
тим країнам. Так, після 2000 р. бюджет

більшості країн ЄС завжди зводився з дефіцитом (табл.
2).

Стабільну тенденцію формування бюджету на без-
дефіцитній основі практикують лише Данія, Естонія, Ір-
ландія та скандинавські країни. Але і їм не вдалось уник-
нути дефіцитності у зв'язку із негативним впливом світо-
вої економічної кризи. У 2009—2010 рр. бюджетні деф-
іцити в окремих країнах досягли загрозливих для на-
ціональних економік розмірів: Греції — 15,4% від ВВП,
Ірландії — 30,1%, Великобританії — 10,9%, Португалії
— 9,6%, Ісландії — 12,9%, Іспанії — 9,3%. Таким чином,
дефіцитна розбалансованість бюджету не повинна асо-
ціюватись виключно з країнами, що розвиваються чи пе-
реживають глибоку кризу. Бюджетний дефіцит є не-
від'ємним атрибутом сучасної фіскальної політики і
найбільш економічно розвинутих країн, що доводить

Роки Доходи % до ВВП 
Видатки  

(з кредитуванням) 

% до 
ВВП 

Дефіцит (-), 
профіцит (+) 

% до 
ВВП 

1993 49 621,8 33,5 57 248,7 38,6 -7 626,9 -5,1 

1994 523 092,6 43,5 630 647,0 52,4 -107 554,4 -8,9 

1995 20 689,9 38,0 24 302,8 44,6 -3 612,9 -6,6 

1996 30 218,7 37,0 34 182,8 41,9 -3 964,1 -4,9 

1997 28 112,0 30,1 34 312,7 36,7 -6 200,7 -6,6 

1998 28 915,8 28,2 31 195,6 30,4 -2 279,8 -2,2 

1999 32 876,4 25,2 34 820,9 26,7 -1 944,5 -1,5 

2000 49 117,9 28,9 48 148,6 28,3 969,3 0,6 

2001 54 934,6 26,9 55 528,0 27,2 -593,4 -0,3 

2002 61 954,3 27,4 60 318,9 26,7 1 635,4 0,7 

2003 75 165,4 28,5 75 655,3 28,7 -489,9 -0,2 

2004 91 529,4 26,5 102 538,4 29,4 -11 009,0 -3,2 

2005 134 183,2 31,6 141 989,5 33,4 -7 806,3 -1,8 

2006 171 811,5 32,0 175 512,2 32,6 -3 700,8 -0,7 

2007 219 937,0 30,5 227 638,0 31,6 -7 702,0 -1,1 

2008 297 844,6 31,4 312 027,6 32,9 -14 183,1 -1,5 

2009 272 967,0 29,8 310 225,2 33,9 -37 258,1 -4,1 

2010 314 506,3 28,7 379 191,2 34,5 -64 684,9 -5,9 

2011 398 553,6 30,3 421 611,5 31,7 -23 057,9 -1,8 

2012 445 525,3 30,5 496 311,0 33,8 -50 785,7 -3,5 

2013 442 742, 9 - 506 334,2 - -63 591,3 - 

Таблиця 1. Показники зведеного бюджету України в 1993—2011 рр.

Побудовано за даними Міністерства фінансів України та Національного бан-

ку України. За 1993—1994 рр. дані вказані у млрд крб., далі — у млн грн.

Побудовано за даними Міністерства фінансів України та Національного банку України.
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Рис. 3. Дефіцит (-) / профіцит (+) Державного бюджету України в 1993—2013 рр.
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складну природу цього явища і неоднозначність нас-
лідків.

Вектори впливу бюджетного дефіциту на соціаль-
но-економічні процеси у суспільстві різноманітні. Так,
за певних обставин бюджетний дефіцит здатен викону-
вати антикризову функцію, адже ефективне викорис-
тання дефіцитного фінансування стимулюватиме соці-
ально-економічний розвиток. Однак переважна біль-
шість наслідків бюджетного дефіциту мають негативний
вплив на соціально-економічний розвиток і пов'язані з
"ефектом витіснення" приватних інвестицій, який харак-
теризується наступною послідовністю: переорієнтуван-
ня капіталовкладень з реального сектору економіки в
сферу державних цінних паперів і подальше підвищен-
ня процентної ставки → зростання інвалютних потоків
до сектору державних запозичень країни → підвищен-
ня загальносвітового попиту на національну валюту і
зростання її курс на світовому ринку → зменшення ек-
спорту і стимулюванням імпорту, стримування розвит-
ку експортно-орієнтованих галузей → зниження рівня
продуктивності праці й реального доходу → скорочен-
ня акціонерного капіталу, виробничих потужностей,
обсягів виробництва → скорочення іноземних інвести-

ційних програм і вивіз капіталу за кордон → надмірний
державний борг і дефіцит платіжного й зовнішньотор-
говельного балансу → ризик дефолту.

Розгляд причинно-наслідкових зв'язків у системі де-
фіцитного фінансування державної діяльності дає
підстави говорити про комплекс макрофінансових
ефектів, які дестабілізують економічну ситуацію в
країні, а, отже, визначають необхідність реалізації
ефективної політики управління бюджетним дефіцитом.

Управління бюджетним дефіцитом є багаторівневою
функціональною системою управління державними
фінансами, яка з одного боку, передбачає формування
відповідного напряму фінансової політики, пов'язаної
із забезпеченням динамізму економічного розвитку і
макрофінансової стабільності на довгостроковій основі,
а з іншого — обумовлює комплекс заходів, пов'язаних
з прийняттям тактичних фінансових рішень з питань
збалансування бюджету. Ефективність такого управлі-
ння визначається масштабністю та комплексністю реа-
лізації завдань, цілей і методів (рис. 4).

Ефективне управління бюджетним дефіцитом є од-
ним із ключових факторів забезпечення макроекономі-
чної стабільності в державі. Від характеру врегулюван-

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Європейський 

Союз (28 країн) 
– – – – – – -5,8 -5,6 -3,8 -3,7 

Європейський 

Союз (27 країн) 
-2,6 -2,5 -2,2 -1,6 -1,3 -2,5 -5,8 -5,6 -3,8 -3,7 

Єврозона (18 

країн) 
-2,4 -2,4 -2,2 -1,4 -1,2 -2,3 -5,2 -5,1 -3,3 -3,5 

Бельгія 0,4 -0,1 -2,5 0,0 -1,1 -1,6 -4,2 -3,0 -3,4 -3,4 

Болгарія -0,5 1,4 1,4 2,2 1,1 1,8 -3,8 -2,0 -2,2 -1,1 

Чеська 

Республіка 
-6,0 -2,6 -3,2 -2,4 -1,5 -2,4 -4,9 -4,1 -2,7 -4,2 

Данія 0,1 2,1 5,5 5,6 5,1 3,7 -1,9 -2,3 -1,9 -4,0 

Німеччина -1,9 -2,3 -2,1 -1,5 -0,8 -0,7 -1,6 -3,3 -1,0 -0,5 

Естонія 1,4 1,7 1,5 2,0 2,3 -2,5 -0,8 -0,6 0,1 -0,7 

Ірландія -0,1 1,0 1,1 2,3 0,1 -6,9 -12,1 -30,1 -13,1 -8,2 

Греція -8,1 -9,6 -6,2 -6,1 -6,5 -9,9 -15,4 -11,8 -9,0 -8,2 

Іспанія -0,6 -1,0 0,5 1,0 1,2 -3,0 -9,3 -4,9 -3,5 -8,0 

Франція -3,6 -2,6 -2,6 -2,0 -2,6 -3,5 -6,4 -5,8 -4,5 -4,0 

Хорватія – – – – – – -4,6 -6,3 -7,6 -4,6 

Італія -3,0 -3,0 -3,9 -2,9 -2,0 -2,6 -4,8 -4,3 -3,8 -3,4 

Кіпр -9,1 -7,1 -5,3 -3,7 0,5 -2,6 -8,8 -7,8 -8,4 -7,4 

Латвія -2,3 -2,0 -1,6 -2,1 -2,5 -4,6 -5,6 -5,3 -2,1 -0,9 

Литва -1,7 -2,3 -1,0 -0,8 -0,6 -2,1 -5,7 -4,7 -3,2 -1,3 

Люксембург -1,3 -2,5 -1,2 -0,6 0,9 -0,2 -2,6 -2,5 -2,2 -2,5 

Угорщина -5,8 -5,9 -7,2 -10,2 -5,7 -3,5 -3,8 -3,6 3,6 -2,5 

Мальта -9,0 -4,6 -2,9 -2,7 -2,3 -4,6 -3,7 -3,5 -2,8 -3,3 

Нідерланди -2,8 -1,7 0,1 0,9 0,5 0,5 -3,5 -4,0 -2,8 -3,1 

Австрія -1,6 -4,6 -1,9 -1,5 -0,9 -1,1 -3,2 -3,5 -2,4 -2,6 

Польща -5,5 -5,2 -4,2 -4,1 -3,0 -3,9 -5,5 -6,4 -4,2 -3,9 

Португалія -3,7 -4,1 -6,5 -5,0 -3,7 -4,1 -9,6 -9,4 -4,2 -7,1 

Румунія -1,9 -1,1 -1,2 -3,3 -3,7 -4,5 -7,1 -6,0 -4,8 -2,5 

Словенія -2,5 -2,1 -2,2 -1,4 -0,1 -1,3 -5,4 -5,2 -6,3 -3,7 

Словаччина -3,6 -3,1 -2,3 -3,1 -1,9 -2,5 -6,8 -6,7 -5,4 -5,0 

Фінляндія 0,2 0,1 0,2 -0,1 1,0 0,6 -4,5 -5,3 -3,1 -3,4 

Швеція -1,6 -0,3 0,8 1,2 2,4 1,3 -0,6 -0,1 0,0 -0,4 

Великобританія -3,5 -3,2 -3,0 -2,7 -2,7 -4,7 -10,9 -10,0 -7,6 -5,8 

Ісландія – – 4,4 5,3 3,9 -12,9 -8,3 -9,4 -5,7 -3,4 

Норвегія 8,3 11,7 15,1 18,5 18,1 20,0 11,5 12,0 14,2 14,3 

Туреччина -9,5 -5,2 -1,9 -0,2 -2,4 -3,0 -6,0 -2,6 – – 

Таблиця 2. Відносні показники бюджетного дефіциту (-) / профіциту (+)
європейських країн та ЄС в 2009—2012 рр., % до ВВП

Побудовано за даними Eurostat.
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ня даної проблеми залежить бюджетна дієздатність
країни, рівень і масштабність фінансування суспільних
потреб, рівень сукупного попиту і безробіття, стабіль-
ність національної валюти і рівень інфляції, динаміка
процентних ставок та інвестиційна насиченість еконо-
міки та ін. Тому управління бюджетним дефіцитом має
бути зорієнтоване на застосування ефективної фінан-
сової, в тому числі бюджетної, стратегії, а не базувати-
ся на короткострокових поточних пріоритетах. Лише
ефективне управління бюджетним дефіцитом є запору-
кою фінансової безпеки, зростання економіки, інвести-
ційної привабливості, фінансової стабільності, подолан-
ня безробіття, стимулювання ділової активності та по-
жвавлення загальної економічної кон'юнктури.

Управління бюджетним дефіцитом здійснюється на
відповідних правових та організаційних засадах. Пра-
вове поле формують основні законодавчі та нормативні
акти, які регулюють діяльність органів державної вла-
ди і управління у сфері бюджетної політики, регламен-
тування бюджетного процесу та управління бюджетним
дефіцитом. Організаційну основу формують інститути,
що забезпечують прийняття фінансових рішень з питань
збалансування бюджету, встановлення бюджетних об-
межень та оптимізації джерел його фінансування.

Система державного нормативно-правового регла-
ментування процесу управління бюджетним дефіцитом
має багаторівневий характер, що визнача-ється, з од-
ного боку, повноваженнями окремих державних органів
у процесі прийняття фінансових рішень з питань зба-
лансування бюджету та оптимізації джерел його фінан-
сування, а з іншого — пріоритетністю нормативних
актів, що приймаються органами державної влади та
управління. Відповідно до міжнародної практики пра-
вову основу управління бюджетним дефіцитом, як пра-
вило, становлять:

— окремі статті в конституції країни або спеціальні
закони щодо встановлення фіскальних правил (прави-
ла збалансованого бюджету або дефіциту, правила за-
позичень, боргові та резервні правила), а також бюд-
жетних обмежень;

— положення законів про державний бюджет на
певний рік;

— спеціальні статті у законі про центральний банк
або законі про банківську систему;

— постанови органів державної
влади, які відповідають за виконання
бюджету й регулюють фіскальну по-
літику держави.

В Україні процедура управління
бюджетним дефіцитом регламенто-
вана Бюджетним кодексом. Він виз-
начає такі поняття, як дефіцит бюд-
жету і фінансування бюджету, дер-
жавний борг і запозичення, містить
положення про шляхи та способи фі-
нансування бюджетного дефіциту.
Зокрема, статтею 14 Кодексу визна-
чено, що прийняття Державного
бюджету України на відповідний
бюджетний період з дефіцитом доз-
воляється у разі наявності обгрунто-
ваних джерел фінансування дефіци-
ту.

Згідно з Кодексом джерелами
покриття дефіциту державного бюд-
жету є внутрішні та зовнішні запози-
чення, кошти від приватизації дер-
жавного майна, повернення бюджет-
них коштів з депозитів, надходжен-
ня внаслідок продажу / пред'явлен-
ня цінних паперів, вільний залишок
бюджетних коштів (перевищення за-
лишку коштів загального фонду бюд-
жету над оборотним залишком бюд-

жетних коштів на кінець бюджетного періоду). Емісійні
кошти НБУ не можуть бути джерелом фінансування
дефіциту Державного бюджету України [3].

В Україні фінансування державного бюджету харак-
теризується такими рисами:

— операції з фінансування бюджету включають як
надходження, так і витрачання грошових ресурсів, адже
пов'язані із бюджетним сальдо;

— у бюджеті операції фінансування відображають-
ся окремо, оскільки не належить ні до доходів, ні до ви-
датків;

— фінансування бюджету розраховується на чистій
основі, тобто з обсягів валових надходжень запозиче-
них коштів вираховуються платежі з погашення основ-
ної суми боргу;

— розмір бюджетного дефіциту (або надлишку) до-
рівнює розміру нетто-фінансування (перевищення по-
зитивного фінансування над від'ємним — дефіциту, а
інакше — профіциту).

— абсолютні та відносні параметри бюджетного де-
фіциту обмежуються встановленням у законі про Дер-
жавний бюджет України його граничного обсягу в на-
ступному бюджетному періоді.

Ключовим питаннями в сфері управління бюджет-
ним дефіцитом є вибір оптимальних методів його фінан-
сування та розробка стратегічних і тактичних заходів з
мінімізації наслідків дефіцитного фінансування держав-
ної діяльності. Впродовж останніх років у вітчизняній
практиці фінансування дефіциту бюджету уряд здебіль-
шого вдавався до запозичень, частка яких у 2008—2010
рр. сягала понад 95% від розміру дефіциту (рис. 5). У
2011—2012 рр. значення інших джерел фінансування,
зокрема надходжень від приватизації, дещо зросло,
проте домінуючу роль продовжували відігравати запо-
зичення.

В аналізований період активна політика дефіцитно-
го фінансування державних витрат спричинила тенден-
ційне перевищення динаміки залучення позикових ре-
сурсів до бюджету над погашенням зобов'язань попе-
редніх років — на 291,6 млрд грн., або в 2,6 рази. В ре-
зультаті державний борг України зріс зі 130,7 млрд грн.
в 2008 р. до 480,2 млрд грн. в 2013 р., або в 3,7 рази [5].
При цьому структура боргового портфелю держави за
термінами погашення може вважатися нераціональною,

Джерело: [2, с. 90].

Рис. 4. Управління бюджетним дефіцитом
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адже 70,6% боргу вимагатимуть погашення до 2018 р., з
них 16,3% (≈ 20% видатків державного бюджету 2013 р.)
вже у 2014 р. Надмірне переважання коротко- і серед-
ньострокових державних боргових зобов'язань безу-
мовно формуватиме додаткове навантаження на струк-
туру видатків державного бюджету. Така ситуація ви-
магає вжиття цілеспрямованих заходів уряду в сфері уп-
равління державним боргом, зокрема щодо його рест-
руктуризації.

Сучасна практика дефіцитного фінансування дер-
жавної діяльності, що в основному базується на бор-
говій концепції, безперечно, розширює фінансові мож-
ливості держави. Проте позики, взяті урядом, при цьо-
му перетворюються у державний борг, звужується на-
ціональний інвестиційний ресурс, бюджет обтяжуєть-

ся видатками на обслуговування боргу, а критичні його
розміри загрожують державі дефолтом. Неефективне
використання запозичень, здебільшого на фінансуван-
ня поточних видатків, загрожують сталому соціально-
економічному розвитку і фінансовій стабільності краї-
ни, формують загрози довгострокового характеру для
національної фінансової безпеки.

Проблема дефіцитної незбалансованості бюджету
змушує сьогодні більшість країн вживати кардинальних
заходів для її подолання. Обмеженість політики зі ско-
рочення бюджетних витрат і стимулювання додаткових
надходжень спонукає держави встановлювати законо-
давчі норми — специфічні фіскальні правила та бю-
джетні обмеження, які б оптимізовували розмір дефі-
циту або забороняли його.

Рис. 5. Фінансування дефіциту Державного бюджету України

Побудовано за даними: [4].

Джерело: [2, с. 105].

Рис. 6. Фіскальні правила та бюджетні обмеження щодо формування дефіцитного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила збалансованого бюджету: 
‒ збалансованість поточних бюджетних доходів і видатків 

(Німеччина, Японія, США); 

‒ циклічний бюджетний баланс (Нідерланди, Швейцарія);   

‒ встановлення  граничних розмірів частки бюджетного дефіциту у 

ВВП (країни ЄС) 

Правила запозичень: 
‒ заборона внутрішніх (зовнішніх) державних (муніципальних) 

запозичень; 

‒ заборона державних запозичень у центрального банку (країни  ЄС,  

США, Японія, Канада, Аргентина); 

‒ обмеження розміру урядових запозичень у центрального банку у 

відсотках до минулорічних доходів чи видатків уряду (Бразилія, 

Єгипет, Марокко) 

Боргові та резервні правила: 

‒ встановлення обмежень обсягу державного боргу у відсотках до 

ВВП (країни ЄС); 

‒ визначення порядку формування спеціальних резервних фондів 

для запобігання наслідків фінансової кризи 

Фіскальні 
правила та 
бюджетні 
обмеження 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201432

Загалом усі фіскальні правила і бюджетні обмежен-
ня в політиці формування дефіцитного бюджету мож-
на розділити на три групи: правила збалансованого бюд-
жету, правила запозичень, боргові та резервні правила
(рис. 6). В основі правил збалансованого бюджету ле-
жить так зване "золоте правило" державних фінансів,
що визначає необхідність балансування доходної і ви-
даткової статей бюджету. Правила запозичень стосу-
ються обмежень або заборони використання окремих
джерел державних запозичень. Боргові та резервні пра-
вила стосуються обмежень рівня державного боргу і по-
рядку формування резервного фонду бюджету.

Вітчизняне бюджетне законодавство уже містить
окремі фіскально-дисциплінарні норми, які регламен-
тують процедуру затвердження дефіцитного (профіцит-
ного) бюджету, а також параметри його фінансування і
спрямовані на підвищення фінансової дисципліни
органів державної влади та місцевого самоврядування.
Серед них:

— недопущення дефіциту місцевих бюджетів (за ви-
нятком бюджету Автономної Республіки Крим і міських
бюджетів);

— затвердження місцевого бюджету з дефіцитом по
загальному фонду лише у разі використання вільного
залишку бюджетних коштів;

— затвердження місцевого бюджету з профіцитом
за спеціальним фондом при необхідності погашення
місцевого боргу, придбання цінних паперів;

— ухвалення бюджетного дефіциту під час прийнят-
тя закону про державний бюджет лише у разі наявності
обгрунтованих джерел фінансування;

— заборону використовувати емісійні кошти НБУ
як джерело фінансування дефіциту;

— встановлення граничного розміру державного
(місцевого) боргу;

— здійснення державних запозичень у межах вста-
новлених граничних розмірів державного боргу.

Ці та інші норми регламентують порядок збалансу-
вання бюджетів та обмеження деяких джерел фінансу-
вання, а також заходів щодо дотримання затверджених
параметрів сальдо бюджету упродовж бюджетного пе-
ріоду.

ВИСНОВКИ
Бюджетний дефіцит наділений складною причинно-

наслідковою природою і може вважатися звичним ат-
рибутом сучасної бюджетної політики як розвинутих
країн, так і тих, що стоять на шляху розбудови ринко-
вої економіки. Негативні ефекти стійкої дефіцитності
бюджету є очевидними, що автоматично визначає їх
негативний вплив на економічний розвиток країни. Ра-
зом з тим, штучна бездефіцитність бюджету обмежує
варіабельність і гнучкість державної політики, що в умо-
вах циклічних коливань економіки загрожує макро-
фінансовій стабільності країни.

В Україні практика балансування бюджету на без-
дефіцитній щорічній основі сьогодні наштовхується на
ряд перепон, основна серед яких — брак фінансових ре-
сурсів для реалізації державної соціально-економічної
політики. І тому є нереалістичною та й недоцільною.
Проте тактика дефіцитного фінансування державної
діяльності повинна тісно корелювати з цілями макро-
економічної і соціальної стратегії розвитку, програма-
ми реформ, а не бути джерелом фінансування поточ-
них витрат. З огляду на це більш доцільним є перефор-
матування пріоритетів бюджетної політики відповідно
до концепції циклічного балансування бюджету чи то
функціональних фінансів. При цьому критично важли-
вим критерієм дієвості таких підходів є повна підпо-
рядкованість бюджетної політики стратегічним соціаль-
но-економічним пріоритетам. Виключна синхронізація
цілей бюджетної, макроекономічної та соціальної по-
літик може стати запорукою фінансової стабілізації в
країні, фундаментом зростання ВВП, а, отже, сформу-

вати передумови для появи в середньо- і довгостроковій
перспективі компенсаторів сучасних дефіцитів.

Одночасно вітчизняна фіскально-бюджетна практи-
ка потребує подальшої модернізації в частині посилен-
ня законодавчого контролю над бюджетом та встанов-
лення обмежувальних правил і жорстких процедур, що
деталізували б бюджетний процес і дисциплінували його
учасників. Особливу увагу варто приділити запровад-
женню у бюджетне законодавство норм і правил, які б:
визначали граничний розмір бюджетного дефіциту у
відсотках до ВВП; регламентували параметри системи
моніторингу параметрів бюджетного дефіциту і держав-
ного боргу; забезпечували збалансованість поточних
бюджетних витрат і доходів. Окремі засади циклічного
бюджетного балансування можуть бути зреалізовані
при переході до системи середньострокового бюджет-
ного планування, орієнтованого на результат.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обгрунтування управлінських рішень є важливим

процесом, що зв'язує основні функції управління, цілі
виробництва і економічні можливості. Саме рішення, що
приймаються керівниками будь-якої організації, визна-
чають не лише конкурентоздатність підприємства, але
й можливість стійкого розвитку в швидко змінних умо-
вах існування.

При обгрунтуванні управлінських рішень, у першу
чергу, аналізуються економічні умови досягнення цілей
підприємства. Важлива увага при цьому приділяється
матеріально-технічній базі, особливо, рівню фізичного
зношення та морального старіння основних виробничих
фондів з метою можливості підвищення конкурентосп-
роможності продукції.

УДК 330.65

О. В. Коровіна,
к. е. н., доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами,
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ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Korovina,
Ph.D., the associate professor of the department of innovative management and management of business-processes,
Krivyy Rig Economic Institute SHEI"Krivyy Rig National University "

THE GROUND OF ADMINISTRATIVE DECISION IN RELATION TO INCREASE
OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF ENTERPRISE

У статті розглянуто методичні підходи обгрунтування управлінських рішень щодо оновлення вироб-
ничих фондів на підприємстві та запропоновано методологічний підхід, що дозволяє уникнути суб'єктив-
ного підходу в процесі прийняття управлінських рішень при виборі альтернативних варіантів. Викорис-
тання відомого математичного інструментарію визначення економічного ефекту від впровадження но-
вого устаткування дозволяє розглянути вплив економічних показників на отримання максимального
ефекту. На основі проведених розрахунків було запропоновано параметричну модель чутливості еконо-
мічного ефекту на вплив параметрів виробничої системи, що дозволяє обгрунтувати управлінські рішен-
ня при проведенні модернізації або оновлення виробничих фондів.

In the article methodical approaches of ground of administrative decisions are considered in the process
updates of production funds and a methodical hike which manages to avoid the subjective hike of acceptance of
administrative decisions at the choice of alternative variants is offered. The use of the known mathematical tool
of determination of economic effect from introduction of new equipment allows to consider influence of economic
indicators on the receipt of maximal effect. On the basis of the conducted calculations the self-reactance model
of sensitiveness of economic effect was offered on influence of parameters of the production system, that allows
to ground administrative decisions during the leadthrough of modernization or update of production funds.

Ключові слова: обгрунтування, управлінські рішення, економічний ефект, собівартість, балансова
вартість основних фондів, продуктивність, ставка кредиту.

Key words: ground, administrative decisions, economic effect, prime price, book value of capital fonds, pro-
ductivity, credit rate.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогоднішній день багато наукових праць висві-

тлюють методи і підходи прийняття та обгрунтування
управлінських рішень [1; 2; 5], але в українських періо-
дичних виданнях недостатньо освітлюються оптимальні
методи обгрунтування рішення в різних ситуаціях і сфе-
рах господарювання, особливо в питаннях вибору оп-
тимального часу проведення модернізації або оновлен-
ня виробничих фондів для підвищення конкуренто-
спроможності підприємства.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Використовуючи підхід [4], який полягає у визна-

ченні економічного ефекту від здійснення заміни мо-
рально застарілого устаткування і враховує величину
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додаткового прибутку який отримає
підприємство при заміні морально
застарілого устаткування новим та
величину втрат підприємства у зв'яз-
ку з достроковою ліквідацією недо-
амортизованого устаткування, вия-
вити оптимальний час введення в дію
нового обладнання та розглянути
вплив економічних показників на от-
римання максимального економіч-
ного ефекту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

При дослідженні економічного
ефекту від впровадження нового
устаткування [3] виявлено парабо-
лічний характер залежності часу
впровадження нового устаткування
і економічного ефекту від впровад-
ження устаткування. Визначення
часу максимального ефекту Е

еф.
max зводиться до виз-

начення точки перегину параболи topt. і шляхом зна-
ходження похідної від функції (1):

Е
еф

 max (t) ' = 2а t + b (1),
Рівняння (1) дозволяє знаходити оптимальну вели-

чину економічного ефекту Е
еф

 при заміні діючого устат-
кування новим.

Дане спостереження виявляє нові можливості при
визначенні бажаного ефекту в певний період часу.

Використання вищевикладеного математичного
інструментарію дозволяє розглянути вплив економіч-
них показників на отримання максимального ефекту.

Розглянемо вплив економічних показників, що ви-
користовуються у формулі 1 при введенні нового устат-
кування на гіпотетичному підприємстві (вихідні дані: со-
бівартість продукції при діючому устаткуванні прий-
мається С

д
 = 85 грн./шт. при виробничій програмі 13 тис.

шт. /рік; балансова вартість устаткування Ф
д
 = 1млн грн.;

ставка банківського кредиту на купівлю нового устат-
кування приймається 15%). Розрахунки представлено в
таблиці 1.

Результати показують, що збільшення собівартості
продукції на новому устаткуванні на 5,9% робить недо-
цільним впровадження нового устаткування (спостері-
гається негативний ефект). Якщо витрати для виготов-
лення виробів остаються незмінними на діючому та на
новому устаткуванні, то впровадження нового устатку-
вання доцільніше на сьомому році експлуатації діючого
обладнання (при заданих параметрах).

Поступове зменшення собівартості виробів робить
доцільнішим впровадження нового устаткування, тим
раніше очікується максимальний ефект від впроваджен-
ня. Зменшення величини собівартості вже на 17,65%
потребує негайного впровадження нового устаткуван-
ня. Графік залежності отриманих результатів представ-
лено на рисунку 1.

На рисунку показано, що збільшення собівартості
продукції, що випускається, з 85 грн./шт. на діючому до
90 грн./шт. на новому устаткуванні робить процес вве-
дення нового устаткування недоцільним (ефект від
впровадження негативний), проте зменшення собівар-
тості на новому устаткуванні на 18% до 70 грн./шт. вип-
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Рис. 1. Залежність ефекту від зміни співвідношення собівартості після
введення нового обладнання*

Таблиця 1. Вплив параметру "собівартість продукції" на економічний ефект

Розрахунки автора.

Сн/Сд, 

відповідно 
при новому і 

діючому 

устаткуванні 

Темпи 
зростання, 

% 

Ееф грн., економічний ефект при виробничій програмі 
13 тис. шт./рік 

1 2 
Роки 

3 4 5 6 7 8 

90/85 105,9% -1407479 -895546 -506336 -239399 -94574 -13709 

85/85 100% -978391 -545176 -230936 -35399 41426 54291 

80/85 94,12% -549302 -194806 44464 168601 177426 122291 

75/85 88,24% -120214 155564 319864 372601 313426 190291 

70/85 82,35% 308875 505934 595264 576601 449426 258291 

65/85 76,47% 737963 856304 870664 780601 585426 326291 

Таблиця 2. Вплив параметру "балансова вартість" устаткування на економічний ефект*

Розрахунки автора.

Темпи зростання 

балансової вартості, 
відповідно нового і 

діючого 

устаткування, % 

Ееф грн., ефект при виробничій програмі 13 тис. шт./рік 

Роки 

3 4 5 6 7 8 

Фн/Фд=80% 530698 705194 764464 708601 537426 302291 

Фн/Фд=120% 170698 405194 524464 528601 417426 242291 

Фн/Фд=160% -189302 105194 284464 348601 297426 182291 

Фн/Фд=200% -549302 -194806 44464 168601 177426 122291 

Фн/Фд=240% -909302 -494806 -195536 -11399 57426 62291 

Фн/Фд=280% -1269302 -794806 -435536 -191399 -62574 2291 
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равдовує його негайне введення з оптимальним термі-
ном впровадження через два роки (ефект від впровад-
ження складе 595264 грн.).

Таким чином, чим менше собівартість виготовлення
виробів на новому устаткуванні, тим раніше очікується
максимальний ефект від впровадження. Крім того,

ефект вже очікується при зменшенні со-
бівартості продукції на новому устатку-
ванні на 12%. Збільшення собівартості про-
дукції на новому устаткуванні на 5% ро-
бить недоцільним впровадження нового
устаткування в період дії діючого устатку-
вання.

Дослідження впливу зміни балансової
вартості устаткування, що вводиться, при
незмінній величині діючого, що становить
Ф

д
 = 1 млн грн. представлено в таблиці 2.

Результати показують, що збільшення ба-
лансової вартості нового устаткування на
20% потребує негайного впровадження

нового устаткування, навіть
якщо балансова вартість збіль-
шиться на 60%, 100%, впровад-
ження нового устаткування є
доцільним. Зазначимо, що змен-
шення балансової вартості ус-
таткування на 20% дуже пози-
тивно впливає на економічний
ефект, що дозволяє рекоменду-
вати негайне його впроваджен-
ня вже на третій рік експлуатації
діючого обладнання.

Графік залежності отрима-
них результатів представлено на
рисунку 2.

Збільшення балансової вар-
тості на 20% теж робить доціль-
ним впровадження нового устат-
кування на третій рік експлуа-
тації діючого обладнання. Збіль-

шення балансової вартості устаткування на 40% робить
доцільним впровадження вже на четвертий рік експлу-
атації діючого обладнання. Навіть збільшення вартості
устаткування у 2 рази робить доцільним впровадження
нового устаткування в період експлуатації діючого об-
ладнання. Тільки при збільшенні вартості устаткування
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Побудовано автором.
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Побудовано автором.

Таблиця 3. Вплив параметру "ставка банківського кредиту"
на економічний ефект

Розрахунки автора.

Темпи 
зростання 

ставки 

кредиту, % 

Ефект, Ееф грн. при виробничій програмі 13 тис. шт./рік 

Роки 

3 4 5 6 7 8 

Скред=5% 50698 305194 444464 468601 377426 222291 

Скред=10% -249302 55194 244464 318601 277426 172291 

Скред=15% -549302 -194806 44464 168601 177426 122291 

Скред=20% -749302 -444806 -155536 18601 77426 72291 

Скред=25% -1149302 -694806 -355536 -131399 -22574 22574 

Скред=30% -1449302 -944806 -555536 -281399 -122574 -27709 

Таблиця 4. Вплив параметру зміни величини продуктивності устаткування, що вводиться на економічний ефект

Розрахунок автора.

Темпи зростання, 

% 

Ефект, Ееф грн. при виробничій програмі 13 тис. шт./рік 

Роки 

3 4 5 6 7 8 

Qн/Qд=53,85% -686532 -433262 -240612 -108599 -37386 -612 

Qн/Qд=69,23% -539827 -271337 -80787 31801 66218 56355 

Qн/Qд=84,6% -393122 -109412 79038 172201 169822 113323 

Qн/Qд=100% -246416 52514 238864 312601 273426 170291 

Qн/Qд=115,38% -99711 214439 398689 453001 377029 227259 

Qн/Qд=130,77% 46994 376364 558514 593402 480633 284227 
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у 2,8 рази недоцільно впроваджувати
нове устаткування.

Дослідження впливу зміни величи-
ни ставки банківського кредиту на ку-
півлю нового устаткування при заданій
ставці 15% представлено в таблиці 3.

Розрахунки, що наведені в таблиці
3, показують, що ставка кредиту 20%,
25%, 30% робить недоцільним покуп-
ку нового устаткування, але зменшен-
ня ставки до 5% потребує негайної за-
купки нового обладнання. При номі-
нальній ставці кредиту 15% замі-
на обладнання доцільна після шо-
стого року експлуатації діючого
обладнання.

Графік залежності отрима-
них результатів представлено на
рисунку 4.

З рисунку видно, що збіль-
шення банківської ставки з 15%
до 30% по кредиту на закупівлю
нового устаткування робить про-
цес впровадження недоцільним
(спостерігається негативний
ефект від впровадження). Змен-
шення банківської ставки з 15%
до 5% виправдовує негайне впро-
вадження нового устаткування.

Дослідження впливу зміни
величини продуктивності устат-
кування, що вводиться, при вели-
чині 13 тис. шт. на рік представ-
лено в таблиці 4.

Розрахунки, що наведено в таблиці 4 показують, що
зменшення продуктивності нового устаткування навіть
на 15% робить недоцільним його впровадження, але
збільшення продуктивності на 15% позитивно впливає
на отримання ефекту вже на четвертому році експлуа-
тації діючого устаткування. Зменшення продуктивності
на 7 тис.шт./рік робить процес введення даного устат-
кування недоцільним (спостерігається негативний ефект
від впровадження).

Графічну залежність отриманих значень представ-
лено на рисунку 4.

Дослідження впливу зміни показника ціни про-
дукції, що випускається, при введенні нового устатку-
вання з обсягом виробництва 13 тис. виробів на рік пред-
ставлено в таблиці 5.

Як видно з таблиці 5, зменшення показника вартості
продукції на 7% як і збільшення на 7% робить доціль-
ним впровадження нового устаткування. Розрахунки
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Побудовано автором.

 

Темпи зростання, 

% 

Ефект, Ееф грн. при виробничій програмі 13 тис.шт/рік 

Роки 

3 4 5 6 7 8 

Цн/Цд=92,7% 220015 885968 1241608 1277358 983045 428267 

Цн/Цд=96,36% 420015 1085968 1441608 1477358 1183045 628267 

Цн/Цд=100% 620015 1285968 1641608 1677358 1383045 828267 

Цн/Цд=101,036% 820015 1485968 1841608 1877358 1583045 1028267 

Цн/Цд=107,073% 1020015 1685968 2041608 2077358 1783045 1228267 

Таблиця 5. Вплив параметру зміни показника ціни продукції, що випускається
на економічний ефект*

* Розрахунок автора.
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Побудовано автором.

Сн/Сд, % Ееф.mах Фн/Фд,% Ееф.mах Скред,% Ееф.mах Qн/Qд,% Ееф.mах 

76,47 870664 80 764464 33,33 468601 69,23 66218 

82,35 595264 120 528601 66,67 318177 84,6 172201 

88,24 372601 160 348601 100 177426 100 312601 

94,12 177426 200 177426 133,33 77426 115 453001 

100 54291 280 2291 166,67 22574 130,77 593402 

105,9 -13709 - - 200 -27709 - - 

Таблиця 6. Узагальнююча таблиця параметрів

Складено автором.
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показали, що як при зменшенні так і при збільшенні вар-
тості продукції на новому устаткуванні економічний
ефект має позитивне значення.

Графік залежності отриманих результатів представ-
лено на рисунку 5.

З рисунку видно, що при збільшенні вартості про-
дукції на новому обладнанні економічний ефект
збільшується. При подальших дослідженнях викорис-
тання даного показника є недоцільним, тому що прове-
дені розрахунки показали достатній його вплив на еко-
номічний ефект.

Таким чином, проведені дослідження впливу пара-
метрів виробничої системи на економічний ефект доз-
воляють зробити наступні висновки: на швидке отриман-
ня економічного ефекту більшою мірою впливають па-
раметри зміни, у бік зменшення, собівартості і ставки
кредиту, у меншій мірі впливають параметри зміни об-
сягу виробництва продукції і вартість продукції.

Важлива умова, яку потрібно дотримувати при
аналізі, — необхідність забезпечення порівнянності по-
казників, оскільки порівнювати можна лише якісно од-
норідні величини. В якості єдиного базису показники
приведені до показника темпу зростання параметрів на
новому і діючому устаткуванні. Даний критерій спів-
відноситься з показником економічного ефекту. Резуль-
тати досліджень наведено у таблиці 6.

На основі складеної таблиці побудуємо параметрич-
ну модель чутливості економічного ефекту на вплив
параметрів виробничої системи (рис. 6).

 Дана графічна модель дозволяє встановити наступ-
не:

— найменша зміна параметру "собівартість про-
дукції" призводить до найбільшої зміни економічного
ефекту. Параметр "обсяг виробництва" робить менший
вплив на зміну економічного ефекту. Ще менший вплив
на зміну економічного ефекту роблять параметри "ба-
лансова вартість устаткування" і "ставка кредиту".

На представленій параметричній моделі рисунку 6 по-
казані не тільки різні кути нахилу кожного параметру по
відношенню до максимального економічного ефекту, що
свідчить про їх індивідуальну чутливість, але й певний
напрямок нахилу даних параметрів. Найбільшою чутли-
вістю, при зазначених вихідних даних, володіє параметр
"собівартість продукції". Меншою чутливістю — пара-
метр "обсяг виробництва" і найменший вплив надають
параметри "балансова вартість" та "ставка кредиту".

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дозволяють зробити на-

ступні висновки:

— при обгрунтуванні управлінських рішень щодо
оновлення виробничих фондів необхідно мати достові-
рну техніко-економічну інформацію, після обробки якої
здійснюється вибір серед можливих варіантів такий,
який найбільше відповідає оптимальному значенню;

— запропонований підхід дозволяє визначати рей-
тинг впливу параметрів на економічний ефект і уникну-
ти суб'єктивного підходу в процесі прийняття управлі-
нських рішень щодо впровадження нового устаткуван-
ня.
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* Власна розробка автора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Повышение безопасности труда является важнейшим

вопросом как на уровне государственного управления, так и
на уровне предприятий, учитывая, что уровень производ-
ственного травматизма в Украине является высоким по срав-
нению с развитыми странами мира. Производственный трав-
матизм и профессиональные заболевания обусловлены воз-
действием на человека в процессе трудовой деятельности
опасных и вредных факторов, которые в совокупности пред-
ставляют собой условия труда и состояние охраны труда.
Поэтому необходимым является разработка механизмов эко-
номического регулирования системы охраны труда, способ-
ствующих эффективному использованию средств направлен-
ных на обеспечение профессиональной безопасности.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
И. Новак, Н. Котова приводя положительную статис-

тику производственного травматизма в Украине, акценти-
руют внимание на высоком уровне травматизма, низкий
уровень жизни и угроза остаться без работы заставляют
работать людей в условиях повышенного риска. Потенци-
альную опасность для работников создают изношенные на
50—70% и больше основные производственные фонды [1].

А.А. Михайлов утверждает, что кардинальные преоб-
разования форм собственности, интересов экономических
агентов и характера отношений между ними не значитель-
но повлияли на содержание деятельности по обеспечению
безопасности работников. Несмотря на перемещение боль-
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рассмотрены причины и обстоятельства возникновения профессиональных заболеваний и травматиз-
ма. Характер зависимости уровня производственного травматизма от условий труда на основе эконо-
метрических моделей аппроксимируется линейными регрессионными моделями с достаточно высоким
уровнем точности и достоверности. Проведенный анализ показал, что условия труда как совокупность
взаимосвязанных производственных, санитарно-гигиенических, эстетических и социальных факторов
конкретного труда обусловлены уровнем развития производительных сил и определяют состояние про-
изводственной среды, уровень профессиональных рисков, сохранение здоровья и трудоспособности.

In the article the problems of providing of safety of labour are examined on a production. As direction of
perfection of the system of labour protection the economic model of dependence of occupational risk is offered
from the terms of labour. On the basis of analysis of statistical data reasons and circumstances of origin of
professional diseases and traumatism are considered. Character of dependence of level of production traumatism
from the terms of labour on the basis of econometrics models is approximated linear regressive models with the
high enough level of exactness and authenticity. The conducted analysis rotined that the terms of labour, as
aggregate of associate production, sanitary-hygienic, aesthetic and social factors of concrete labour, are
conditioned the level of development of productive forces and determine the state of production environment,
level of occupational risk, maintainance of health and ability to work.

Ключевые слова: экономическое моделирование, профессиональные риски, условия труда, травматизм,
заболевание.

Key words: economic model, occupational risk, terms of labour, traumatism, disease.

шей части ответственности в данной сфере от государства
к работодателям, управление охраной труда продолжает
сводиться к традиционному для планово-командной эконо-
мики и реагированию на происшедшие инциденты, что не
может обеспечить существенного улучшения условий тру-
да [2, с. 52]. Управление безопасностью труда строится не
на отдельных факторах, а на управлении системой человек-
техника-среда, по мнению С.Д. Тулупова и В.В. Сабадаша
[3, с. 113], происшествию несчастного случая, аварии или
профессионального заболевания предшествует нарушение
эргономичных норм или условий профессиональной обста-
новки. Т.е обеспечение безопасности трудовой деятельно-
сти зависит от организации производства, организации тру-
да, состояний техники и технологии, качества предмета тру-
да, инфраструктуры. В. Полуянов, Д. Ляшов на основе про-
веденного анализа констатируют, что "система управления
охраной труда и производственным травматизмом не обес-
печивает надлежащего контроля и допускает скрытие не-
счастных случаев", выводом является необходимость корен-
ной реконструкции административной системы управления
охраной труда в Украине. Необходимым условием ее реор-
ганизации на уровне предприятий "должен стать перевод
на экономические принципы функционирования, устанав-
ливающие материальную заинтересованность работодате-
ля в улучшении условий труда работников" [4, с. 137].

Проблемы развития подходов к обеспечению професси-
ональной безопасности набирают актуальности, большинство
авторов едины во мнении, что система охраны труда должна
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строиться на предупреждении потенциальных опасностей
путем обеспечения безопасных условий труда и прогнозиро-
вания потенциальных рисков с учетом экономических возмож-
ностей и потребностей всех заинтересованных сторон.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью работы является разработка экономических мо-

делей зависимости профессиональных рисков от условий
труда на производстве.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ
Уровень профессиональных рисков на производстве свя-

зан в первую очередь, с условиями труда. В настоящее время в
Украине проводится статистическое наблюдение "Условия
труда на предприятиях", которым охвачены юридические лица
и их обособленные подразделения, использующие наемный
труд практически по всем видам экономической деятельнос-
ти. Оценка состояния условий труда осуществляется на осно-
ве результатов проведенной аттестации рабочих мест по усло-
виям труда (санитарно-гигиенических исследований факторов
производственной среды и трудового процесса).

Особенности учета работников, которые работают в ус-
ловиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам,
учитываются по каждому вредному фактору производства,
независимо от их количества, которые приходятся на од-
ного работника. В то же время в общую численность заня-
тых в неблагоприятных условиях каждый работник учиты-
вается только один раз.

В Украине за 2005—2011 гг. абсолютная численность
работников, которые работают в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам, существенно снизилась
(табл. 1) [5], однако заметно увеличился их удельный вес по
отношению к численности штатных работников.

За 2005—2011 гг. абсолютная численность занятых в не-
благоприятных условиях труда снизилась на 315,2 тыс. чел.
или на 19,7%, т.е. ежегодное снижение составляло в среднем
5,6%. В то же время их удельный вес в общей учетной числен-
ности штатных работников за этот период возрос на 1,5%, по
состоянию на конец 2011-го года практически каждый третий
работник (из 100 — 29 человек) был занят на вредном произ-
водстве, не отвечающем санитарно-гигиеническим нормам.

Возникновение профессиональных болезней во многом
зависит от вредных и опасных условий труда, а также несо-
вершенства технологического процесса и оборудования.
Проблема профессиональной патологии — это не только
медицинская проблема, это проблема также и социальная,
и экономическая. Изучение профессиональной заболевае-
мости необходимо для принятия соответствующих мер, на-
правленных на совершенствование научно-технического
прогресса и внедрение профилактических мероприятий, с
обеспечением безопасных условий труда.

По данным Госкомстата Украины [5] количество работа-
ющих в основных отраслях экономики в условиях, которые не
соответствуют санитарным нормам, составляет 27,4% от учет-
ного количества штатных работников, каждый четвертый ра-
ботает в условиях действия вредных производственных фак-
торов, уровни которых превышают допустимые. Самые пло-
хие условия труда сложились в добывающей промышленнос-
ти (угольная) и обрабатывающей (химическая, металлургичес-
кая, машиностроение) видам промышленной деятельности.

Установлено, что в большинстве случаев на рабочих
местах (более 90,0%) уровни вредных факторов превышали
допустимые, в том числе в 31,3% случаев  — в 10-100 раз, в
7,3% — более чем в 100 раз.

Обстоятельствами и причинами, которые способству-
ют развитию профессиональной патологии у работников,
являются: несовершенство технологий, машин, механизмов
и инструментов (51,4 — 56,3%), неэффективности или от-
сутствие средств индивидуальной защиты (19,9 — 21,4%),
несовершенство рабочих мест (2,9 —3,1%), отсутствие и не
исправить санитарно-технических установок и оборудова-
ния(3,8 — 4,2%), отсутствие физиотерапевтических профи-
лактических мероприятий, допуск к работе лиц с противо-
показаниями, повышенная чувствительность и аллергиза-
ция к вредным факторам, несвоевременное выявление и
поздняя диагностика профзаболеваний.

Необходимо отметить существенную дифференциацию
условий труда по отдельным видам экономической деятель-
ности, на которых проводится статистический учет. В час-
тности, в добывающей промышленности 69,5%, а по добы-
че угля — 74,4% штатных работников заняты в условиях,
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Более

половины штатных работников по производству кокса, про-
дуктов нефтепереработки (55,9%), производству готовых
металлических изделий (54,6%), более трети (37,5%) — в хи-
мическом производстве. Естественно, существенно отлича-
ются и региональные распределения, так как большинство
занятых на производстве с вредными и опасными условия-
ми труда сосредоточены в восточных промышленных обла-
стях страны: по Луганской области почти половина штат-
ных работников (48,9%), по Донецкой — около 43%, по
Днепропетровской — 39,1%, а по Запорожской  — свыше
35,8% заняты во вредных и опасных производствах.

Характер зависимости уровня производственного трав-
матизма от условий труда на основе эконометрических мо-
делей за 2004—2011 гг. аппроксимируется линейными рег-
рессионными моделями с достаточно высоким уровнем точ-
ности и достоверности.

(1);

(2).

Параметр а
1
=0,031 линейной модели (1) свидетельству-

ет о наличии прямой зависимости между количеством работ-
ников, которые работают в условиях, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим нормам (х

1
) и количеством потерпев-

ших в результате производственного травматизма (у
1
). Так,

прирост численности работников, которые работают во вред-
ных и опасных условиях труда, на тысячу человек сопровож-
дается приростом количество потерпевших на 31 человека,
при этом между ними сложилась ультраэластичная зависи-
мость на уровне 2,6%. Прямая же связь сложилась и между
численностью работающих в неблагоприятных условиях тру-
да и численностью работников, которым установлено хотя
бы один вид льгот и компенсаций (х

2
), при этом эластичность

практически пропорциональна (Кэл.у
2
х

1
= 0,95%), — только

5 из 100 работающих в неблагоприятных условиях не уста-
навливается хотя бы один вид льгот или компенсаций.

В региональном аспекте также подтверждаются доста-
точно тесные связи между условиями труда (х

1
) и уровнями

производственного травматизма (у
1
) и профессиональных

заболеваний (у
2
),  табл. 2.

Необходимо отметить, что в целом по всем видам небла-
гоприятных условий труда численность несчастных случаев,
по которым составлены акты Н-1 в 2011 г., (у

1
) сложилась

прямоускоренная связь, которая аппроксимируется парабо-
лической моделью. Средний коэффициент эластичности по-
казывает, что каждый процент прироста удельного веса ра-
ботников, занятых в неблагоприятных условиях труда, со-
провождается приростом случаев производственного трав-
матизма на 0,48%. В то же время не все виды вредных и опас-
ных воздействий в равной мере повышают вероятность реа-
лизации профессионального риска данного вида.

Таблица 1. Динамика изменения контингента работников,
работающих в неблагоприятных условиях труда
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Сравнение парных коэффициентов детерминации (dy
1

x
i
) показывает, что наиболее существенная связь сложилась

с фактором х
3
, х

4
 и х

8
, которые, соответственно, связаны с

несоответствием санитарно-гигиенических норм по пыли
преимущественно фиброгенного действия (х

3
), вибрации (х

4
)

и тяжести труда (х
8
),  — теснота связи сложилась на уровне

0,64-0,684. В то же время, воздействие температуры внеш-
него воздуха или атмосферного давления (х

7
), влияние вред-

ных химических веществ 1,2 и 3—4 класса опасности (х
2
),

микроклимата в помещении (х
6
) очень слабо связаны с из-

менение уровня производственного травматизма.
Более тесная связь выявлена между уровнем профес-

сиональных заболеваний (у
2
) и условиями труда. Например,

фактор х
8
 — "тяжесть труда" на 90,8%, а фактор х

3
 — "пыль

преимущественно фиброгенного действия" на 82,8% опре-
деляют вероятность наступления профессиональных забо-
леваний. По большинству факторов сложилась ультраэла-
стичность, т.е. коэффициенты эластичности изменения
профзаболеваний от факторов условий труда > 1, что сви-
детельствует об опережающем росте вероятности наступ-
ления профзаболеваний по сравнению с ростом удельного
веса занятых на производстве с соответствующими видами
вредных и опасных условий труда. Например, по фактору
х

10
 — "напряжение труда" и фактору х

9
 — "превышение гра-

нично допустимых нормативов рабочей позы" коэффици-
ент эластичности составляет 2,13—2,14%, каждый процент
прироста занятых на производстве, где присутствуют дан-
ные вредные и опасные факторы, сопровождается прирос-
том случаев профессиональных заболеваний на 2,13—2,14%.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ показывает, что условия труда, как

совокупность взаимосвязанных производственных, санитар-
но-гигиенических, психофизиологических, эстетических и
социальных факторов конкретного труда, обусловлены уров-
нем развития производительных сил, определяют в первую
очередь состояние производственной среды, уровень про-
фессиональных рисков, сохранение здоровья и трудоспособ-
ности, и в конечном итоге, трудового потенциала общества.

В современных условиях хозяйствования все большее
значение приобретает проблема улучшения условий труда
не за счет компенсационных выплат, а путем внедрения и
совершенствования экономических механизмов, нацелен-
ных одновременно на минимизацию профессиональных
рисков и снижение экономических потерь вследствие их
реализации. Что возможно путем обоснование целевых зат-
рат на улучшение условий труда c применением разрабо-

танных экономико-математических моделей зависимостей
возникновения профессиональных заболеваний и травм от
условий труда.
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Виды условий труда, 

которые не отвечают 
санитарно-

гигиеническим нормам 

усл. 
об-

ия 

Зависимость уровня профессиональных рисков от условий труда 

Производственный травматизм (у1) Профессиональные заболевания (у2) 

Форма модели 

Коэффициент 

детерминации, 
эластичность 

Форма модели 

Коэффициент 

детерминации, 
эластичность 

Условия труда, которые 

не отвечают санитарно-

гигиеническим нормам 

х1 ŷ1х1=173,0254+0,072х1+0,051х1
2 

0,921 

Кэл=0,48% 

ŷ2х1= -104,689+6,411х1–0,003х1
2 

0,816 

Кэл=1,6% 

В том числе: 

-вредные химические 

вещества 1,2 и 3-4 

класса опасности 

х2 ŷ1х2= -990,9+276х2–9,616х2
2 

0,121 

– 

ŷ2х2= -534,5+139,2х2–5,06х2
2 

0,131 

– 

-пыль 

преимущественно 

фиброгенного действия 

х3 ŷ1х3= -189,4+93,74х3 0,684 

Кэл=1,4% 

ŷ2х3= -90,67+26,9х3+0,803х3
2 

0,828 

Кэл=1,5% 

-вибрация х4 ŷ1х4=1769,6–

1118,3х4+180,313х4
2 

0,64 

Кэл=0,36% 

ŷ2х4=441,1–325,9х4+61,5х4
2 

0,634 

Кэл=1,3% 

-шум, инфразвук, 

ультразвук 

х5 ŷ1х5= -161,6+22,3х5+1,8х5
2 

0,32 

– 

ŷ2х5=157,85–39,9х5+2,67х5
2 

0,619 

Кэл=2,0% 

-микроклимат в 

помещении 

х6 ŷ1х6= -528,7+192,4х6–5,7х6
2 

0,167 

– 

ŷ2х6= -238,0+60,92х6–0,505х6
2 

0,34 

– 

-температура внешнего 

воздуха или 

атмосферного давления 

х7 ŷ1х7= -640+599,6х7–70,3х7
2 

0,041 

– 

ŷ2х7= -523,6+361,2х7–39,95х7
2 

0,088 

– 

-тяжести труда х8 ŷ1х8=287,91–68,45х8+11,85х8
2 

+0,64 

Кэл=0,75% 

ŷ2х8= -40,21–0,172х8+4,56х8
2 

0,907 

Кэл=1,59% 

-рабочей позы х9 ŷ1х9= -361+80,9х9+0,658х9
2 

0,287 ŷ2х9= -16,5–13,05х9+2,842х9
2 

0,545 

Кэл=2,13% 

-напряжения труда х10 ŷ1х10=127,84–33,9х10+6,72х10
2 

0,4 

Кэл=1,57% 

ŷ2х10=114,6–51,434х10+5,37х10
2 

0,765 

Кэл=2,14% 

х1, х2 х10 ― удельный вес штатных работников, занятых в соответствующих вредных и опасных условиях труда 

Таблица 2. Экономические модели зависимости профессиональных рисков от условий труда
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Одна из проблем, которая непосредственно касает-

ся предмета нашего исследования и, по нашему мнению,
является ключевой — это качество информационного
обеспечения безопасности бизнеса как составной час-
ти безопасности экономики государства. От своевре-
менности и полноты информационного обеспечения
предприятия во многом зависит его развитие и безопас-
ность. А оно в свою очередь зависит от качества и ос-
новных параметров мониторинга этого обеспечения.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ
Отдавая должное научной и практической значи-

мости работ таких учёных, как В. Алькема, З. Варналий,
Т. Васильцив, В. Геец, Н. Дубровина, В. Иванов, Т. Кле-
банов, А. Козаченко, А. Ляшенко, О. Мельник, Ю. По-
горелов и др. следует отметить, что в отечественной ли-
тературе и на практике хозяйствования предприятий до
сих пор недостаточно исследованы важные вопросы
обеспечения их экономической безопасности, в частно-
сти информационное обеспечение экономической безо-
пасности предприятия, его мониторинг.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Фактически сегодня имеет место определённое про-

тиворечие, с одной стороны информация является наи-
более необходимым и ценным ресурсом в условиях ры-
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ночной экономики для нужд управления, в частности
при принятии управленческих решений, с другой — на
любое предприятие поступает огромный объём инфор-
мации, большая часть которой является чрезмерной.
При этом большой объём информации очень трудно
формализовать, кодировать, обрабатывать [1, с. 56—63].
Руководитель предприятия постоянно сталкивается с
избытком и / или недостатком информации, а самое
печальное — с потоком неверной, ложной (перекручен-
ной) информации, которая не способствует повышению
эффективности управления бизнесом, а наоборот —
затрудняет его.

Если учесть, что основное назначение мониторинга
системы безопасности заключается в информационном
обеспечении процесса управления экономической безо-
пасностью, то качество, полнота и своевременность ин-
формации являются приоритетными, следовательно
необходимо выполнение определённых критериев фор-
мирования информационного потока, математическую
интерпретацию которых определено ниже.

Прежде чем изложить собственные наработки по
реализации мониторинга системы экономической безо-
пасности предприятия, считаем целесообразным как
исходный момент обосновать сущность и принципы оп-
ределения ключевого параметра функционирования
системы мониторинга уровня экономической безопас-
ности предприятия, которым по нашему мнению явля-
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ется коэффициент информационного обеспечения про-
цесса управления экономической безопасностью (К

ОЭБП
):

(1),

где И
реальная

 — объем имеющейся исходной инфор-
мации сложившейся системой мониторинга экономи-
ческой безопасности предприятия;

И
необх.

 — объем необходимой информации для нужд
управления экономической безопасностью предприя-
тия.

Рассмотрим варианты значений, которые может
получать К

ОЭБП
.

Если К
ОЭБП

  1, то система мониторинга недостаточ-
но эффективно функционирует, тоесть решения прини-
маются при неполной, недостаточно качественной и до-
стоверной информации; чем ниже значение коэффици-
ента, тем выше неопределённость, следовательно, рас-
тёт уровень риска принятия ошибочного решения, ре-
зультатом чего может стать возникновение угрозы и
роста уровня опасности.

Если К
ОЭБП

  1, то система мониторинга, опять же ра-
ботает неэффективно, ведь ответственному лицу пре-
доставляется лишняя информация, которая затрудня-
ет и тормозит процесс принятия решения.

Из вышеприведённых рассуждений следует, что оп-
тимальным вариантом функционирования системы мо-
ниторинга уровня экономической безопасности пред-
приятия является момент, когда выполняется условие
К

ОЭБП
 ≈ 1.

Саму же систему мониторинга можно считать не-
которой функцией:

К
ОЭБП

 = {К
доступ

; К
достов

; К
полн

; К
расх.

} (2),
где К

доступ
 — доступность информации;

К
достов

 — достоверность полученной информации;
К

полн
 — полнота получено информации;

К
расх

 — расходы на получение информации.
Каналы получения информации условно можно раз-

делить на:
— "без специальной организации поступления ин-

формации" — пресса, телевидение, официальные ста-
тистические данные, которые размещены в открытом
доступе;

— "организованные", те которые формируются и об-
служиваются специалистами системы безопасности
предприятия;

— "специализированные" — осуществляются специ-
алистами подразделения конкурентной разведки с ис-
пользованием не всегда законных методов получения
информации.

Основываясь на классификации каналов информа-
ции, попытаемся охарактеризовать разнообразие полу-
чаемой информации.

Если взять за основу К
доступ

 →  max, то по уровню
доступности все источники информации можно услов-
но разделить на три группы:

— свободная (общедоступная) для доступа инфор-
мация, получение которой не требует никаких допол-
нительных затрат;

— информация, частично ограниченная в доступе,
которая требует проведения дополнительных аналити-
ческих расчётов, или оплаты услуг сторонних органи-
заций;

— закрытая информация, получение которой пред-
полагает не всегда законные действия и (или) требует
значительных затрат.

При К
достов

 → max информацию по степени досто-
верности можно классифицировать следующим обра-
зом:

— достоверная информация, которая в полной мере
отражает реальное положение определённого явления,
или динамику процесса;

— частично достоверная информация, то есть такая,
которая рядом с достоверной информацией содержит

и ложную, дезинформацию, или излишнюю, не в пол-
ной мере касается объекта исследования;

— недостоверная информация — не соответствует
реальному положению дел, является продуктом контр-
разведки конкурентов, полученная из ненадёжных ис-
точников информации и т.п.

Случаи, когда вся информация, поступающая на
предприятие, является абсолютно достоверной — еди-
ничны. В большинстве случаев, учитывая разнообразие
каналов и источников поступления данных, высокую
неопределённость, информация неоднородна.

В случае К
полн

 → max информацию в соответствии с
объектом исследования можно классифицировать по
группам:

— полная, информация, которая всесторонне харак-
теризует явление или процесс, отражает все ключевые
характеристики и параметры;

— частичная информация — косвенно относится к
объекту исследования и может быть использована как
дополнительная, но не базовая;

— посторонняя, не относится к объекту исследова-
ния, поступает по определённому информационному
каналу, увеличивает информационный поток, но не не-
сёт никакой пользы.

По К
расх

 → min информацию с учётом затрат на её
получение можно ранжировать по группам:

— бесплатная — поступает по открытым каналам
информации, то есть телевидение, пресса, Интернет и
т.п.;

— информация, получение которой требует орга-
низации информационного канала, привлечения специ-
алистов, разработки определённого программного
обеспечения, определённых материальных, финансовых
и трудовых затрат;

— информация, которая является коммерческой
тайной, или имеющая стратегическое значение для раз-
вития рынка, отдельного сегмента или вида деятельно-
сти, получение которой является невозможным через
открытые каналы информации и требует существенных
финансовых затрат.

Поэтому нашей задачей является поиск оптималь-
ного варианта для выполнения неравенства

К
доступ

 + К
достов

 + К
полн

 > К
расх

(3).
В условиях, если сумма расходов является опреде-

ленной К
расх

 = const., необходимо достичь:
К

доступ
 + К

достов
 + К

полн
 → max. (4).

Решение поставленной задачи предполагает осуще-
ствление нескольких взаимосвязанных этапов, изло-
женных ниже.

Для определения важности каналов получения ин-
формации системой мониторинга уровня экономичес-
кой безопасности предприятия, необходимо установить
степень превосходства одного канала получения инфор-
мации над другим. Такая числовая согласованность вы-
ражается уровнем приоритетности [2]. Этим способом
можно исследовать наличие или отсутствие согласован-
ности при парных сравнениях значимости каналов по-
лучения информации.

Обычно преимущество одного канала получения
информации системой мониторинга уровня экономи-
ческой безопасности предприятия над другим оце-
нивают на основе экспертной оценки. Адекватность
такой оценки осуществляется на уровне общих ло-
гических суждений, построенных на словесных, сла-
бо формализованных экспертных заключениях, по-
этому она не может считаться окончательным реше-
нием.

Для исследуемой задачи взаимные влияния каналов
получения информации определяются на основе экспер-
тных оценок, поэтому величину aij не всегда можно вы-
числить точно на основании уравнения:

(5).
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Установление критериев выбора каналов информации 
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Рис. 1. Алгоритм формирования информационного обеспечения управления
экономической безопасностью предприятия

Выходом из ситуации может стать использование
таких утверждений теории матриц [2]. Путём матема-
тического определения находим λmax, которое назы-
вается максимальным или главным собственным значе-
нием. Эта величина становится основной характеристи-
кой, которая используется для установления степени
согласованности экспертных суждений относительно
попарных сравнений каналов информации в задачах с
лингвистически неопределёнными критериями, для оп-
ределения которых используют теорию нечётких мно-
жеств [3].

Утверждаем также, что при незначительном изме-
нении элементов a

ij
 обратно-симметричной матрицы A

собственное значение её вектора также изменится не-
значительно, то есть собственное значение λmax будет
близким к n, а остальные собственные значения — бу-
дут незначительно отличаться от нуля. Отсюда следу-
ет, что величина отклонения λmax от n может служить
мерой согласованности, или адекватности экспертных
суждений относительно весов каналов в зависимости от
уровня их важности в процессе получения информации.
Отклонение от согласованности называется индексом
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согласованности и выражается величиной:
 

max

1

n
IU

n

λ −
=

−
(6),

При этом значение индекса согласованности не до-
лжно превышать 10 % от его эталонной величины. Для
определения шкалы приоритетов необходимо постро-
ить квадратную обратно-симметричную матрицу попар-
ных сравнений [4; 5], порядок которой определяется
числом анализируемых параметров [2]. Поскольку, как
уже было сказано, в общем случае подобные матрицы
являются несогласованными, заданный субъективно
числовой ряд весовых значений каналов получения ин-
формации служить вспомогательным инструментом при
установлении попарных предпочтений между ними.
Подобное замечание касается также используемой в та-
ких случаях шкалы относительной важности объектов
Саати.

Для установления степени согласованности чис-
ловых значений парных сравнений каналов получе-
ния информации, служит вектор приоритет матри-
цы, для нахождения которого вычисляется сначала
главный собственный вектор, после чего нормализу-
ют его.

В результате нашего исследования, приближенное
значение для λmax = 3,065 , где λmax — это среднее
арифметическое компонент вектора En

2
.

Оценка полученного решения определяется индек-
сом согласованности, который рассчитывается по фор-
муле (1.6). В нашем случае IU = 0,032 .

Значение индекса согласованности обычно сравни-
вают с эталонными величинами показателя согласован-
ности [6], так называемым случайным индексом согла-
сованности WI, который зависит от количества объек-
тов [3].

Случайным индексом согласованности называют
индекс согласованности, полученный для сгенерирован-
ной случайным образом по шкале от одного до девяти
обратно-симметричной матрицы с соответствующими
обратными величинами. При этом результаты считают-
ся удовлетворительными, если посчитанная величина
индекса не превышает 10 % эталонного значения для
соответствующего количества рассматриваемых объек-
тов.

Для нашего случая WI = 0,58. Дополнительно ре-
зультаты оценивают отношением согласованности, ве-
личину которой получают из выражения:

WU = IU / WI (7),
Поскольку IU = 0,032 то, соответственно, WU =

0,055. Результаты парных сравнений можно считать
удовлетворительными, если WU ≤ 0,1. Итак, имеем до-
статочный уровень сходимости процесса и надлежа-
щую согласованность экспертных суждений относи-
тельно весовых значений каналов получения информа-
ции системой мониторинга уровня экономической бе-
зопасности предприятия с учётом доступности инфор-
мации.

Аналогично вычисляют весовые значения каналов
получения информации системой мониторинга уровня
экономической безопасности предприятия с учётом до-
стоверности, полноты и затрат на получение информа-
ции. Здесь необходимо сделать одно уточнение: когда
речь шла о весомости каналов получения информации с
учётом их доступности, определяющим было то, что
наиболее доступной является информация, полученная
из "неорганизованных" источников. И наоборот, наи-
более достоверная, полная и дорогая информация по-
лучается со "специализированных" и "организованных"
источников, соответственно это повлияет на вычисле-
ние весовых значений каналов получения информации.

Обобщая, можно построить следующий секторный
алгоритм формирования информационного обеспече-
ния управления экономической безопасностью пред-
приятия (рис. 1).

ВЫВОДЫ
Был проведён расчёт оптимального варианта ин-

формационного обеспечения методом многокритери-
альной оценки альтернатив, что в дальнейшем будет ис-
пользовано для усовершенствования системы монито-
ринга уровня экономической безопасности предприя-
тия.

В соответствии с полученными результатами, лицо,
отвечающее за мониторинг системы безопасности пред-
приятия (в нашем случае — руководитель службы бе-
зопасности или ответственное лицо), должна придер-
живаться следующих правил:

— чётко определять полезную и ценную информа-
цию, необходимую для разработки стратегии обеспе-
чения экономической безопасности предприятия и осу-
ществления тактического управления и оперативной ре-
ализации;

— лишняя и ложная информация должна изымать-
ся для оптимизации величины информационного пото-
ка;

— отсутствующая информация для принятия реше-
ния должна оперативно пополняться.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання найважливішим

завданням виробничого планування на промисловому
підприємстві є розрахунок оптимальних планових по-
казників виробничої діяльності. Актуальність даної про-
блеми значною мірою обумовлюється тим, що надто
завищені показники плану виробництва призводять до
утворення надлишкових запасів готової продукції на
складах підприємства, яка з високою імовірністю не
зможе знайти свого споживача. Тоді як надто занижені
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планові виробничі показники призводять до недоот-
римання підприємством можливого обсягу прибутку,
тобто переростають у альтернативні витрати. Саме тому
процес формування виробничої програми підприємства
передбачає вирішення двох типів завдань. Завдання пер-
шого типу стосуються вибору тих видів продукції, які
входитимуть в плановий товарний асортимент підприєм-
ства, розрахунку обсягів виробництва кожного з них, а
також обгрунтування плану виробництва наявним ре-
сурсним потенціалом. Але оскільки визначальним фак-
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тором формування виробничої програми підприємства
в сучасних умовах є рівень ринкового попиту на той чи
інший вид продукції, завданням другого типу є макси-
мально точний прогноз майбутньої ринкової ситуації на
основі маркетингового дослідження ринкового попиту
і тенденцій розвитку ринку.

Вищезгадані завдання виробничого планування як
першого, так і другого типу, вирішуються в рамках пер-
спективного аналізу, метою якого є, по-перше, оцінка
виробничих можливостей підприємства з виготовлення
запланованого обсягу продукції (діагностика виробни-
чого потенціалу) і, по-друге, аналіз потенційного рин-
кового попиту на продукцію підприємства як необхід-
ної умови її реалізації (дослідження ринкового потен-
ціалу).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Як відомо, передумовою формування виробничої

програми є узгодження ринкових можливостей розвит-
ку підприємства із його виробничим потенціалом, тому
поряд з оцінкою ресурсного забезпечення плану вироб-
ництва важливе значення має розробка найоптимальн-
ішого прогнозу ринкової ситуації. Так, теоретико-ме-
тодологічні і прикладні аспекти ресурсного обгрунту-
вання виробничої програми підприємства та оцінки його
виробничого потенціалу на сьогоднішній день є доволі
актуальними і грунтовно висвітлюються вітчизняними
та зарубіжними науковцями, серед яких Бачевсь-
кий Б.Є., Заблодська І.В. та Решетняк О.О. [2], Гавва В.Н.
і Божко Е.А. [4], Сарай Н. І. [12], Стец І.І. [13], Федо-
нін О.С., Рєпіна І.М. і Олексюк О.І. [14], Чаюн І.О. і Бон-
дар І.Ю. [16] та інші.

Що ж до ринкового потенціалу підприємства, то
дослідженню даного поняття приділяється значно мен-
ша увага, при цьому науковці зосереджуються, як пра-
вило, на вивченні теоретичних засад його визначення,
формування й оцінювання. Зокрема вітчизняні вчені
Мойсеєнко І.П. та Стефанишин О.Б. визначають рин-
ковий потенціал підприємства як "можливості, що ви-
никають у системі взаємовідносин підприємства і рин-
ку, що можуть бути використані для досягнення певних
цілей у процесі реалізації бізнесу" [7, с. 231]. На думку
Краснокутської Н.С., ринковий потенціал підприємства
"характеризує можливості підприємства, орієнтовані на
ринок" [6]. Вчені Рожко Н. та Бурліцька О. характери-
зують ринковий потенціал як "один з ключових понять
маркетингу, за допомогою якого підприємство зможе
визначити свій сучасний стан, виявити скриті резерви і
розробити ефективні і результативні стратегії майбут-

нього розвитку" [11, с. 60]. Науковець
Берсуцький А.Я. розглядає роль ринко-
вого потенціалу як складову стратегічно-
го управління підприємством [3]. Вивчен-
ням змісту та структури ринкового по-
тенціалу підприємства займаються також
російські вчені Аткіна Н.А., Ханжина В.Л.
і Попов Е.В. [1], [15].

Важливим аспектом вивчення ринко-
вого потенціалу підприємства є форму-
вання підходу до його кількісної оцінки.
Зокрема українська вчена Зайчук Т.О.
пропонує розраховувати абсолютну ве-
личину загального ринкового потенціалу
(Q) за таким алгоритмом [5, с. 99]:

(1),
де n — кількість потенційних спожи-

вачів товару; p — середня ціна одиниці
товару; q — частота купівлі товару; v —
максимальний обсяг споживання товару.

Поряд з цим мало дослідженою зали-
шається проблема кількісної оцінки вели-
чини ринкового потенціалу окремо взя-
того підприємства. Оскільки в непростих
сучасних умовах господарювання об-

'єктивний і точний прогноз потенційної місткості рин-
ку конкретного підприємства лягає в основу розрахун-
ку планових показників його виробничої діяльності,
подальші наукові пошуки і дослідження в даному на-
прямку є надзвичайно актуальними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Зважаючи на те, що методичні аспекти оцінки ви-

робничого потенціалу підприємства і розрахунку "точ-
ки беззбитковості", з погляду автора, не вимагають
жодних додаткових роз'яснень, бо у своїй основі містять
загальновідомий для широкого кола науковців та прак-
тиків алгоритм, вважаємо за доцільне більш детально
зупинитися на розрахунку оптимального рівня реалі-
зації продукції підприємства з урахуванням існуючого
портфеля замовлень і рівня його ринкового потенціа-
лу. Саме тому метою даної статті є теоретичне обгрун-
тування моделі визначення оптимального рівня реалі-
зації продукції з урахуванням існуючого портфеля за-
мовлень і величини ринкового потенціалу підприємства,
а також адаптація механізму практичного застосуван-
ня даної моделі у виробничій діяльності сільгоспмаши-
нобудівних підприємств України на прикладі ПрАТ "Аг-
ромаш-ІФ".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для кращого розуміння суті запропонованої моделі
варто коротко зупинитися на розгляді її найважливі-
ших категорій, зокрема основної з них — категорії рин-
ку конкретного товару. Схематично ринок досліджу-
ваного товару можна зобразити у формі овалу, в ме-
жах якого доцільно виділити декілька сегментів (рис.
1).

Як видно з рисунка 1, перший етап деталізації рин-
ку передбачає його поділ на сегмент А, який охоплює
споживачів, що не відчувають і потенційно не можуть
відчути потреби в досліджуваному товарі; і сегмент Б,
що охоплює споживачів, які відчувають чи потенційно
можуть відчути потребу в даному товарі.

Отже, сегмент Б відображає сукупний існуючий та
потенційний ринковий попит на певний вид продукції і
являє собою потенційний ринок даного товару. Ємність
потенційного ринку товару — це максимально можли-
вий обсяг продажу товару всіма виробниками протягом
певного періоду часу за умов максимізації їх маркетин-
гових зусиль. Потенційний ринок товару (сегмент Б)
складається із:

Власна розробка автора.

Рис. 1. Схематичне відображення структури ринку певного товару:

А — споживачі, що потенційно не можуть відчувати потреби в досліджувано-

му товарі;

Б — споживачі, які відчувають або потенційно можуть відчути потребу в цьо-

му товарі;

В — потенційні споживачі, що не володіють необхідними для купівлі товару

грошовими засобами (фінансово неспроможний сегмент);

Г — споживачі, які мають купівельну спроможність (фінансово спроможний

сегмент);

Д — споживачі, які обрали продукцію підприємства (цільовий сегмент

підприємства);

Е — споживачі, котрі обрали продукцію конкурентів (цільовий сегмент кон-

курентів).
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а) фінансово спроможного сегмента (сегмента Г) —
групи споживачів, які відчувають потребу в даному то-
варі і володіють купівельною спроможністю;

б) фінансово неспроможного сегмента (сегмента В)
— групи потенційних споживачів, що не мають необхі-
дних для придбання товару грошових засобів.

Останнім етапом деталізації ринку товару є поділ
фінансово спроможного сегмента (сегмента Г) на спо-
живачів, котрі обрали продукцію досліджуваного
підприємства (сегмент Д або цільовий сегмент підприє-
мства), і споживачів, які обрали продукцію конкурентів
(сегмент Е або цільовий сегмент конкурентів).

Таким чином, сегмент Д або цільовий сегмент
підприємства відображає частку певного підприємства
на ринку досліджуваного товару, а його ємність являє
собою частину сукупного платоспроможного попиту,
яка задовольняється даним підприємством. Варто зау-
важити, що за умови реалізації підприємством марке-
тингових заходів, спрямованих на підвищення рівня рин-
кового попиту на власну продукцію, його цільовий сег-
мент може розширитися за рахунок фінансово неспро-
можного сегмента В та цільового сегмента конкурентів
Е.

Модель визначення оптимального рівня реалізації
продукції, власне, опирається на аналіз цільового сег-
мента підприємства Д (існуючих покупців), а також вра-
ховує можливість часткового залучення потенційних
споживачів, які в даний момент належать до цільового
сегмента конкурентів Е і до фінансово неспроможного
сегмента Г за умови зростання їх купівельної спромож-
ності.

В основі запропонованої моделі лежить визначення
і графічна побудова оптимального рівня реалізації, тоб-
то обсягу реалізації продукції підприємства, який об-
грунтований наявним в даний момент ринковим попи-
том. У графічній інтерпретації це відрізок ДГ (або ВГ)
на кривій сукупного попиту ТР, який знаходиться в зоні
попиту між точкою мінімального (точка Д) або нульо-
вого (точка В) і точкою максимального (точка Г) рівня
попиту (рис. 2).

Характерною особливістю запропонованої моделі
є те, що в її основі лежить інтервальна оцінка, тобто
результатом побудови оптимальної зони реалізації про-
дукції підприємства є не конкретна величина планово-
го обсягу збуту, а інтервал, в межах якого вона знахо-
диться (рис. 2).

Як правило, при розрахунку виробничої програми
підприємства повинен бути передбачений такий обсяг
продукції, який потрібний для виконання підприємством
попередньо укладених договірних зобов'язань з поста-
чання продукції перед споживачами. Таким чином,
сформований портфель замовлень являє собою необхі-

дний обсяг продажу, який відображає мінімальний
рівень існуючого ринкового попиту на продукцію
підприємства і визначає нижню межу оптимального
рівня реалізації (точка Д). У практиці господарювання
економічних суб'єктів іноді виникають ситуації, коли
немає попередньо укладених договорів на постачання
продукції або ж повністю відсутній попит на окремі види
продукції (зокрема на інноваційні товари, які ще не
відомі на ринку). В такому випадку нижньою межею
оптимального рівня реалізації продукції (рис. 2) є точ-
ка нульового рівня попиту (точка В).

У свою чергу верхня межа оптимального рівня реа-
лізації залежить від величини ринкового потенціалу
підприємства, який являє собою максимально можли-
вий обсяг продажу ним власної продукції, що може бути
досягнутий за існуючих зовнішніх умов відповідно до
рівня ринкового попиту і характеризує потенційні мож-
ливості підприємства з реалізації виготовленої ним про-
дукції. Очевидно, за незмінних умов зовнішнього ото-
чення і відсутності стимулюючих заходів з боку підприє-
мства величина його ринкового потенціалу в структурі
ринку товару відповідає цільовому сегменту підприєм-
ства (сегменту Д) (рис. 1).

Ринковий потенціал підприємства формується під
впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, які в
одних випадках відіграють стимулюючу, а в інших —
стримуючу роль. Зокрема величина ринкового потенці-
алу підприємства може зрости завдяки:

а) сприятливості зовнішнього оточення (покращен-
ня інвестиційного клімату, прискорення темпів еконо-
мічного зростання, підвищення рівня платоспромож-
ності потенційних споживачів, державної підтримки
тощо);

б) активізації маркетингових зусиль підприємства,
спрямованих на зростання ринкового попиту (знижен-
ня цін на продукцію, підвищення її якості, вдосконален-
ня системи збуту, розподілу і просування товарів тощо).

Іншими словами, реалізація підприємством комп-
лексу заходів зі стимулювання збуту та покращення
зовнішніх умов сприяють зростанню величини його рин-
кового потенціалу завдяки переходу в цільовий сегмент
підприємства частини потенційних споживачів фінансо-
во неспроможного сегмента (оскільки зростає їхня ку-
півельна спроможність), а також частини споживачів,
які досі купляли продукцію конкурентів (оскільки умо-
ви придбання продукції у даного товаровиробника ста-
ють вигіднішими, ніж у інших).

Зростання ринкового потенціалу підприємства має
верхню абсолютну межу (точка К на рис. 2), при досяг-
ненні якої жодні маркетингові зусилля фірми вже не
зможуть зумовити хоча б якесь збільшення величини
ринкового попиту на продукцію. Відстань на графіку
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Рис. 2. Графічна модель визначення оптимального рівня реалізації
Джерело: власна розробка автора.
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між існуючою межею ринкового потенціалу підприєм-
ства (точкою Г) і максимально можливою місткістю рин-
ку (точкою К) (рис. 2) відображає рівень чутливості рин-
кового попиту, тобто його здатність реагувати на мар-
кетингові заходи підприємства. Так, для ринку товарів
стабільного попиту (товарів повсякденного вжитку) ця
відстань є невеликою, оскільки реалізація маркетинго-
вих заходів несуттєво впливає на рівень попиту, тоді як
для ринку товарів з нестабільним попитом (інновацій-
них товарів, товарів розкоші) рівень чутливості попиту
до заходів маркетингового стимулювання є високим, а
відстань між існуючою межею ринкового потенціалу та
максимально можливою місткістю ринку — доволі знач-
на.

Отже, відповідно до запропонованої моделі, опти-
мальний обсяг реалізації продукції, який забезпечує
отримання підприємством максимального прибутку,
знаходиться в межах між мінімальним обсягом вироб-
ництва, необхідним для виконання договірних зобов'я-
зань, та максимальним обсягом виробництва, що відпо-
відає повному використанню ринкового потенціалу
підприємства, при умові, що обсяг продукції для вико-
нання попередніх замовлень, є більшим, ніж обсяг ви-
робництва, необхідний для забезпечення беззбитко-
вості, а величина ринкового потенціалу не перевищує
виробничих можливостей підприємства.

Можливість практичного використання моделі ви-
значення оптимального рівня реалізації продукції
підприємства у процесі виробничого планування про-
ілюстрована на прикладі побудови оптимальної зони
реалізації для визначення планового обсягу виробниц-
тва малогабаритних тракторів "Прикарпатець" на ПрАТ
"Агромаш-ІФ".

Тривалий період підприємство сільськогосподарсько-
го машинобудування ПрАТ "Агромаш-ІФ" позиціонуєть-
ся як відомий і успішний в Західному регіоні України ви-
робник малогабаритних тракторів "Прикарпатець". Хоча
в останні роки підприємством здійснене перепрофілюван-
ня основного виробництва на виготовлення обладнання
для птахофабрик, важливою статтею виробничої програ-
ми залишається виробництво сільськогосподарської тех-
ніки, в тому числі і малогабаритних тракторів (здебільшо-
го за попередніми замовленнями). Під час економічної
кризи показники виробничої діяльності ПрАТ "Агромаш-
ІФ", як і більшості підприємств галузі, значно погіршили-
ся. А це в свою чергу вимагає більш виваженого підходу
до формування виробничої програми, яка в умовах посту-
пового виходу підприємства з кризового стану повинна
стати вирішальним фактором відродження його виробни-
чого потенціалу.

Як показує аналіз вітчизняного ринку сільськогос-
подарської техніки, в Україні налагоджено виробницт-
во здебільшого важких великогабаритних тракторів, які
ефективні в умовах великомасштабного сільгоспвироб-
ництва. Оскільки сучасні реформаційні процеси у
сільському господарстві України, особливо в Західно-
му регіоні, характеризуються збільшенням числа
дрібних фермерських та індивідуальних селянських гос-
подарств, зростає потреба у середньо- і малогабаритній
сільськогосподарській техніці. А тому розширення ви-
робництва малогабаритних тракторів в майбутньому
може стати одним із перспективних напрямів виробни-
чої діяльності ПрАТ "Агромаш-ІФ".

Отже, згідно із запропонованою методикою побудо-
ви оптимальної зони реалізації нижньою межею оптималь-
ного рівня реалізації продукції фірми є необхідний (в ок-
ремих випадках нульовий) обсяг продажу продукції відпо-
відно до попередньо укладених угод зі споживачами. Так,
згідно з попередньо укладеними договорами на постачан-
ня продукції ПрАТ "Агромаш-ІФ" обсяг замовлень на
трактори "Прикарпатець" у 2013 р. склав 6 одиниць.

Верхньою межею оптимального рівня реалізації є
рівень ринкового потенціалу підприємства, тобто макси-
мально можливий обсяг продажу ним власної продукції

в плановому періоді за існуючих зовнішніх умов. Якщо
нижню межу оптимального рівня реалізації розрахува-
ти легко, то оцінка ринкового потенціалу підприємства є
складною, адже через динамічний характер ринкового
попиту більшість методів його розрахунку не володіють
достатнім рівнем точності. На думку автора, визначення
верхньої межі ринкового потенціалу підприємства слід
проводити за наступним алгоритмом.

Етап 1. Оскільки ринкові можливості підприємства
з реалізації власної продукції залежать від імовірного
обсягу її купівлі потенційними споживачами у плано-
вому періоді (як правило, за рік), насамперед необхідно
визначити загальну річну потребу існуючих і потенцій-
них покупців у досліджуваному товарі. Так, основними
споживачами сільгоспмашинобудівної продукції є
сільськогосподарські підприємства і господарства на-
селення. Очевидно, що потреба сільгоспвиробників у
сільськогосподарській техніці визначається їх масшта-
бами: залежно від площі сільськогосподарських угідь у
користуванні агровиробника може бути від одного до
кількох десятків одиниць певного виду техніки. А тому
використання підходу, за яким загальне число покупців
сільськогосподарської техніки визначається кількістю
агровиробників у державі, видається не зовсім доціль-
ним. Більш правильним, на погляд автора, є підхід, за
яким наявність сільгосптехніки в аграрній галузі пря-
мопропорційно залежить від наявної площі сільгос-
пугідь, які обробляються із її застосуванням.

Оскільки основними користувачами малогабаритної
техніки, в тому числі і тракторів "Прикарпатець", які ви-
готовляє ПрАТ "Агромаш-ІФ, є індивідуальні сільгосп-
виробники та малі фермерські господарства, потреба в
ній визначається площею сільськогосподарських угідь
даних категорій агровиробників. Так, згідно з даними
Держстату України площа посівів сільськогосподарських
культур під урожай 2013 р. становила у фермерських гос-
подарствах — 2450,7 тис. га, у господарствах населення
— 4262,2 тис. га, разом — 6712,9 тис. га [10, с. 5].

Етап 2. Визначення загальної потреби в досліджу-
ваній продукції шляхом коригування загального числа
споживачів (користувачів) на норму споживання:

 
СЗАГЗАГ НЧСП *= (2),
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 — загальна потреба в продукції; ЧС
ЗАГ

 —
загальна чисельність споживачів (користувачів) про-
дукції; Н

С
 — норма споживання продукції.

Оскільки в даній ситуації при розрахунку загальної
ринкової потреби в малогабаритних тракторах ми
відштовхуємося не від чисельності споживачів, а від
площі сільськогосподарських угідь, вищезгадана фор-
мула потребує певної модифікації. Так, для розрахун-
ку загальної потреби у сільськогосподарській техніці
необхідно площу сільгоспугідь відкоригувати на норму
витрат техніки, а саме: на норматив навантаження на
одиницю певного виду техніки, який визначений
Міністерством аграрної політики та продовольства Ук-
раїни:
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 — площа сільськогосподарських угідь певних

категорій агровиробників; Н
нав

 — норматив навантажен-
ня на одиницю сільгосптехніки (згідно з наказом Мінаг-
ропрому України [8], норматив навантаження на трак-
тори невеликої потужності (до 40 к. с.) становить 10 га).

Загальна потреба в тракторах невеликої потужності
склала 671,29 тис. од.

Етап 3. Для продукції з тривалим терміном викори-
стання загальну потребу необхідно відкоригувати на ту
її частину, яка вже є задоволеною, тобто на ту кількість
даної продукції, яка знаходиться в користуванні спо-
живачів:

 
КЗАГКОР ППП −= (4),

де П
КОР

 — потреба в продукції, відкоригована на її
фактичну наявність;
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П
К
 — продукція, яка є користуванні споживачів (для

сільгосптехніки — це наявність сільгоспмашин, що зна-
ходяться в експлуатації агровиробників).

На основі даних Держстату України про наявність
сільськогосподарської техніки у сільському госпо-
дарстві країни у 2011—2012 рр. [9, с. 6, 12] шляхом екст-
раполяції існуючої тенденції виконаний прогнозний
розрахунок кількості тракторів, наявних в експлуатації
у господарствах населення і фермерських господарствах
України на кінець 2013 р. (табл. 1).

Отже, відкоригована потреба в тракторах невели-
кої потужності складає:

(5).
Етап 4. Через те, що періодичність придбання спо-

живачами товарів тривалого використання прямопро-
порційно залежить від нормативного терміну їх експ-
луатації, для розрахунку річної потреби у продукції не-
обхідно загальну потребу в продукції відкоригувати на
частоту здійснення покупок:

(6),
де П

РКТЕ
 — річна потреба в продукції, коригована на

термін експлуатації;
Те — нормативний термін експлуатації продукції.
Нормативний термін експлуатації трактора складає

в середньому 10 р., а отже, відкоригована річна потреба
в тракторах невеликої потужності дорівнює:

(7).
Показник відкоригованої річної потреби у певній

продукції являє собою потенційну місткість ринку. Мак-
симально можливий річний рівень продажу тракторів
невеликої потужності для вітчизняного ринку складає
32,604 тис. од.

Етап 5. Показник максимально можливого рівня
продажу певного виду продукції відображає макси-
мально можливий сукупний обсяг продукції, який
може бути реалізований на внутрішньому ринку
країни всіма національними й зарубіжними виробни-
ками.  Але оскільки на ринку присутня значна
кількість виробників, які виготовляють аналогічні
товари, для підприємства важливо визначити свою
частку максимально можливого рівня продажу про-
дукції, тобто власний потенціал продажу, який мож-
на розрахувати шляхом зважування показника по-
тенційної місткості ринку на частку ринку даного
підприємства:

(8),
де П

РП
 — потенціал ринку конкретного підприєм-

ства; Ч
РП

 — коефіцієнт, який відображає частку ринку
конкретного підприємства.

Частка ринку певного підприємства являє собою
питому вагу продукції даного підприємства в загаль-
ному обсязі реалізації продукції на внутрішньому рин-
ку країни. Для окремих видів продукції, зокрема техн-
іки та обладнання, загальний обсяг реалізації в межах
вітчизняного ринку можна розрахувати на основі да-
них Держстату України про фактичну наявність про-
дукції у користувачів та її рух протягом року. Так,
згідно з даними Держстату України [110, с. 6, 19] об-
сяг придбання тракторів невеликої потужності госпо-

дарствами населення і фермерськими господарствами
у 2012 р. склав 31613 од. (табл. 2).

Через те, що обсяг реалізації тракторів ПрАТ "Аг-
ромаш-ІФ" у 2012 р. склав лише 12 од., частка підприєм-
ства на даному ринку є надто низькою (0,07%):

(9).
де ОР

П
 — обсяг реалізації продукції конкретним

підприємством;
ОР

З
 — загальний обсяг реалізації продукції на внут-

рішньому ринку країни.
У свою чергу ринковий потенціал із продажу трак-

торів ПрАТ "Агромаш-ІФ" у 2013 р. за умови збережен-
ня існуючої частки ринку та інших незмінних зовнішніх
і внутрішніх умов становитиме:

(10).
Таким чином, у результаті проведених розрахунків

отримано оптимальний рівень продажу для тракторів
невеликої потужності ПрАТ "Агромаш-ІФ", значення
якого знаходиться в діапазоні між необхідним обсягом
продажу (6 од.) і ринковим потенціалом (13 од.). Зви-
чайно, ринковий потенціал даної позиції товарного
асортименту не є сталою величиною і може зрости зав-
дяки:

а) настанню сприятливих зовнішніх умов для під-
приємства: наприклад, коли завдяки зростанню пла-
тоспроможності споживачів агротехніки внаслідок
підвищення прибутковості їхньої діяльності, прито-
ку інвестицій у галузь, доступності кредитів чи дер-
жавної підтримки відбувається закономірне підви-
щення попиту на сільськогосподарську техніку; або
завдяки реалізації держпрограм підтримки національ-
ного виробника застосовуються жорсткі заходи щодо
присутності на внутрішньому ринку іноземних кон-
курентів;

б) реалізації підприємством комплексу стимулюю-
чих маркетингових заходів для зростання ринкового
попиту на продукцію, серед яких підвищення якості
продукції, її здатності краще задовольнити споживчі
потреби, зниження ціни на продукцію, стимулювання
розподілу та просування товару тощо.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, використання моделі визначення оптималь-

ної зони реалізації продукції має важливе теоретико-
прикладне значення при розробці виробничої програ-
ми підприємства. Зокрема теоретична цінність даної
моделі полягає в розробці комплексного методичного
підходу до кількісного оцінювання ринкового потенці-
алу підприємства. У свою чергу результатом практич-
ного застосування запропонованої моделі в процесі ви-
робничого планування на підприємствах сільгоспмаши-
нобудування України є побудова інтервалу можливих
значень обсягу реалізації продукції, в межах якого ви-
робнича програма відповідатиме вимозі оптимального
використання свого ринкового потенціалу підприєм-
ства.

Подальші наукові дослідження в даному напрямі
слід спрямувати на вивчення та оцінювання можливос-
тей розширення ринкового потенціалу підприємства за

Таблиця 1. Наявність тракторів у господарствах населення і фермерських господарствах України
у 2011—2013 рр.

Таблиця побудована на основі [110, с. 6, 12] та розрахунків автора.
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рахунок комплексного використання
зовнішніх та внутрішніх факторів і пе-
редумов його росту.
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Категорія 
сільгоспвиробників 

Трактори всіх марок 

(без тракторів, 
на яких змонтовано 

машини), од. 

Міні-трактори  
та мотоблоки, од. 

Всього 
тракторів, од. 

Господарства населення 5325 23409 28734 

Фермерські господарства 2879 – 2879 

Разом 8204 23409 31613 

Таблиця 2. Надходження тракторів у категорії агрогосподарств України
в 2012 р.

Таблиця побудована на основі [110 с. 6, 19] та розрахунків автора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найголовніших проблем сучасної еконо-

мічної науки є брак адекватних моделей, що відобра-
жують соціально-економічні наслідки інтеграції різних
систем господарювання. Саме з цим на практиці пов'я-
зані численні складності економічного прогнозування
та забезпечення успішного протікання різноманітних
економічних перетворень, зокрема, це часто стосуєть-
ся питання щодо їх доцільності взагалі. Особливості
різноманітного прояву етнічного чинника в економічній

УДК 339.9 + 316.324 + 008.2

К. Є. Двойних,
к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ЕТНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ
КЛЮЧОВИХ ПАРАМЕТРІВ

K. Dvoynykh,
PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

INTERNATIONAL ECONOMICAL INTEGRATION ETHNOLOGY MODEL: THE KEY PARAMETERS
DEFINITION

Сучасна економічна реальність (поступове домінування сітьової економіки) засвідчує крайню потре-
бу у формуванні економічних моделей нового типу. Насамперед, це необхідно для адекватного прогнозу-
вання соціально-економічних наслідків міжнародної інтеграції і своєчасного прийняття рішень стосовно
доцільності застосування усталених економічних підходів. В якості основи (певного інваріанту) ство-
рення таких моделей можуть виступати етнічні процеси.

З позицій етнологічного моделювання економічних процесів у світовому господарському просторі
очевидно, що ринковий баланс є можливим лише при виконанні певних умов. Це врахування чітких кор-
донів суперетносів і порівняння історичних віків етнічних колективів, що вступили у взаємодію. Для по-
будови моделей економічної інтеграції необхідним є теоретико-методологічне осмислення різноманіт-
ного прояву етнічного чинника у світовій економіці. З цією метою статтю присвячено визначенню клю-
чових параметрів етнологічної моделі міжнародної економічної інтеграції. Запропоновано низку нових
призм оцінки відомих економічних процесів з етнологічної позиції.

Modern economical reality (network economy gradual dominating) confirms utmost necessity to build
economical models of new type. In the first turn it is actually for international integration social effect adequate
forecast and timely decision making concerning stable economical approaches applications. As a basis (some
invariant) for such models formation could be used international ethnical processes.

From international economical processes ethnological simulation is obviously: market balance could be
achieved only under the fulfillments of certain conditions. The consideration of clear borders between
superethnoses and their age proper comparison are obligatory. In order to economical integration models
constructing we need to provide corresponding theoretical and methodological comprehension for ethnical
phenomenon different displaying in world economy. Therefore, the purpose of article is to define key
characteristics for international economical integration ethnology model. Along with this a numbers of new
prisms for known economical processes evaluation from ethnological point of view were suggested.

Ключові слова: економічна інтеграція, прогнозування, моделювання світової економіки, суперетнос,
етнічні процеси.
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діяльності дозволяють запропоновувати нові принци-
пи моделювання інтеграційних процесів у світовій еко-
номіці, які виглядатимуть більш всеохоплюючими та
адекватними процесам у світовому господарському про-
сторі.

Стандартна модель ринкової економіки, де все урі-
вноважується попитом та пропонуванням, відобра-
жується у рівнянні Ньюкомба — Фішера:

 ;VMQС ×=× (1),
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де С — ціновий рівень;
Q — сукупність споживчих товарів та послуг;
М — грошова маса;
V — швидкість обігу коштів.
З позицій етнологічного моделювання економіч-

них процесів у світовому господарському просторі
очевидно, що такий баланс є можливим лише за пев-
них умов. Зокрема, мова може йти про господарську
систему окремого етнокультурного простору, а до
того ж термін сталості такого балансу має бути об-
меженим у відповідності до другого начала термоди-
наміки. Отже, модель ринкової економіки у світово-
му господарському просторі має бути зображена у
такому вигляді:

(2),
де [t

1
;t

2
] — період часу, впродовж якого спостеріга-

ються певні ознаки економічної рівноваги в межах ок-
ремого етнокультурного простору;

Т
екп

 — тривалість існування етнокультурного про-
стору як самостійної системної цільності.

Відсутність та ігнорування фактору паралельного
(етнокультурного) часу в економічному моделюванні
обумовило потребу в його теоретико-методологічному
забезпеченні задля формування адекватної моделі
наслідків економічної інтеграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблему ідентифікації наслідків прояву паралель-

ного часу в економічних роботах відшукувати складно,
оскільки практично всі економічні концепції підсвідо-
мо проблему часу намагалися прикрити за маніпулюван-
ням із простором, використовуючи порівняльні підхо-
ди із залученням господарського досвіду різних народів
та країн. Фактичне порівняння різних систем виміру часу
в економіці, методологічно приховане за технологіями
маніпулювання із просторами, є головною сучасною
проблемою економічної думки [1].

Як наука економіка живе у часі, але що таке час
не знає ніхто. Індикатором цього є той факт, що еко-
номічні проблеми з'являються саме тоді, коли мають
місце намагання відокремити в економіці простір від
часу. Відповідно, виникає питання стосовно вимірю-
вання часу в економіці. Це стає можливим через по-
рівняння віків окремих етнокультурних просторів (су-
перетносів). До цього доречно наголосити, що саме
простір є головною економічною проблемою, але її
розв'язання без визначення часу залишається немож-
ливим.

Питанням часу в економічній площині під різними
призмами займалися такі дослідники як О.О.Богданов,
Л.Заде, Е.Ласло, С.Курдюмов, Б.Нікулеску, В.І.Вер-
надський [2], М.М.Моісеєв, І.Прігожин та інші вчені.
Певним узагальненням цього стали роботи дослідників
Російської економічної академії ім. Г.В.Плеханова, зок-
рема, М.С.Мокія, де трансдисциплінарність фактично
запропонувала більш високий рівень "захищеності" си-
стемної похибки нівелювання паралельного часу [3],
тобто методологічно підтримала продовження пошуку
в апріорі невірному напрямку. Інакше кажучи, застосу-
вання трансдисциплінарної методології в економічних
дослідженнях не вирішило проблеми врахування пара-
лельних часів, поширивши при цьому кількість просторів

Проблему часу в економіці фактично визначив
Л.Н.Гумільов, але формально він не був економістом,
отже, його праці економічною наукою залишились май-
же непоміченими [4]. Саме він наголосив, що найбільш
небезпечним є не помилка, а відсутність своєчасної по-
становки питання там, де це необхідно зробити.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є визначення ключових параметрів

для формування універсальної моделі міжнародної еко-

номічної інтеграції на основі врахування феномену па-
ралельних часів в економічних дослідженнях.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вбачається допустимим стверджувати, що світо-

ва економіка основана на потоках енергії, що мають
місце між суперетносами [5, с. 17—43]. Звідси випли-
ває, що:

(3),

 де Р — значення енергетичної щільності відповід-
ного етнокультурного простору, що бере участь в еко-
номічній взаємодії,

 k — кількість суперетносів, що беруть участь в еко-
номічній взаємо-дії.

Кожний етнокультурний простір характеризуєть-
ся своїм власним набором матеріально-технічних
цінностей (МТЦ) та інтелектуальних розробок (I) з
відповідною культурною приналежністю. Це означає,
що значення обсягу етнокультурного простору (МТЦ
х І) буде пропорційним сукупному значенню спожив-
чих товарів та послуг, що ідентифікуються в цьому су-
перетносі як його власні економічні досягнення. Про
пропорційність, а не рівність, йдеться саме тому, що в
системах господарювання одних суперетносів можуть
бути присутні матеріально-технічні та інтелектуальні
складові інших суперетносів, які все одно споживати-
муть його енергетичний запас [5, с. 44—99]. Отже, з
економічної точки зору мова може йти лише про зга-
дану пропорційність як економічний фактор, обумов-
лений термодинамічними процесами обміну у просторі
світової економіки.

(4),

Виходячи з формули визначення енергетичної
щільності етнокультурного простору, стає можливим
виразити її через економічні показники:

(5),

(6),

На виведений параметр Z, що являє собою відношен-
ня швидкості грошового обігу до рівня цін в межах ок-
ремої етнокультурної системи, слід звернути особливу
увагу. Ґрунтуючись на рівнянні Ньюкомба — Фішера,
цей показник можна подати так:

(7).
Тобто в господарській системі окремого суперет-

носу сукупність споживчих товарів та послуг дорівню-
ватиме результату множення загальної грошової маси
на значення параметра Z, яке, у свою чергу, є оберне-
но пропорційним до рівня енергетичної щільності ет-
нокультурного простору. Тому Z можна визначити як
сприйняття вартості власної праці членами відповід-
ного суперетносу, що встановлює чіткий зв'язок між
психологічними особливостями конкретного етно-
культурного простору та результатами економічної
діяльності [6].

Сприйняття — це перше враження від цін та
підсвідома реакція на вартість товарів чи послуг, що в
подальшому можуть бути психологічно скоригованими
за допомогою раціональної аргументації (обгрунтуван-
ня та переконання за допомогою ринкових факторів
мотивації). Це перша підсвідома реакція за ознакою "до-
рого — недорого" у відповідності з усвідомленням вар-
тості власної праці членами етнічних колективів. Зна-
чення цього параметра залежить не тільки безпосеред-
ньо від рівня цін, але й від швидкості обігу коштів у су-
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перетнічній системі: наскільки часто та швидко вони
знов з'являються у потенційного споживача, щоб їх
можна було б витратити в конкретній ситуації. В цьому
сенсі величину, обернену до значення рівня цін (1/C),
стає можливим визначити як коефіцієнт етнічного
сприйняття вартості праці.

Енергетична щільність завжди буде обернено про-
порційною сприйняттю вартості праці. Чим нижче
буде оцінка вартості власної праці, тим більшим буде
значення енергетичної щільності суперетнічної сис-
теми. У відповідності до другого начала термодинам-
іки, тим більше етнічної енергії залишатиме цю сис-
тему при зовнішніх економічних контактах і тим
більше сусідніх суперетносів зможуть скористатися
результатами праці людей, які належать до даної ет-
нічної системи [7]. Психологічне сприйняття вартості
власної праці є як суто етнічним, так й інтегральним
економічним параметром. Інакше кажучи, це — чи не
найважливіший етнокультурний психологічний чин-
ник, що має чітку проекцію в економічну площину. На
відміну від значень енергетичної щільності, що може
досить швидко змінюватися, суто психологічному
факторові сприйняття вартості власної праці прита-
манний інерційний характер, подібний для всіх про-
явів процесів етногенезу [8]. Швидкоплинність еко-
номічних процесів у світовому господарському про-
сторі не приводить до моментальної зміни психолог-
ічних настанов представників різних етносів щодо
вартості своєї праці в різноманітних системах вимі-
ру.

(8).
У світовій економіці параметри ринкового балансу

(грошова маса, швидкість обігу коштів та рівень цін)
уже далеко не в такій мірі виконуватимуть функції ур-
івноваження, як це було б в замкненій системі госпо-
дарювання. Вплив кожного з них на значення енерге-
тичної щільності конкретного суперетноса відбуваєть-
ся майже незалежно від решти факторів [5, с. 50—72].
Енергетично це обумовлено тим, що для економічно
відкритої суперетнічної системи постійно відбувати-
меться моментальне вилучення "енергетичних за-
лишків" з боку інших етнокультурних просторів. Го-
ловною ж причиною цього виступають психологічні
особливості та природні розбіжності в оцінці представ-
никами різних суперетносів вартості "своєї" та "чужої"
праці. Все це дозволяє сформулювати низку важливих
висновків щодо протікання інтеграційних процесів у
світовій економіці:

1. В умовах світової економіки етнічне відчуття "свій
— чужий" трансформується в психологічне сприйнят-
тя "правильно — неправильно" щодо принципів госпо-
дарювання і є об'єктивною реальністю, яка існує у всіля-
ких площинах контактів суперетносів.

2. Психологічний та енергетичний зв'язок, що по-
єднує етнічний колектив як системну цільність із своїм
суперетносом, неможливо штучно розірвати шляхом
реформування (правового, економічного тощо).

3. Точно таким же чином неможливо штучно "при-
єднати" етнічний колектив до "чужого" етнокультурно-
го простору.

4. Ставка на наявність правових чи економічних су-
перечностей між етносами всередині іншого суперетно-
су завжди буде програшною, оскільки такі суперечності
завжди будуть менш значущими у порівнянні з енерге-
тичними та психологічними бар'єрами між суперетно-
сами.

5. Наявність правових чи економічних суперечнос-
тей між різними суперетносами завжди матимуть нега-
тивні господарські наслідки, принаймні, для одного з
них.

6. У межах одного суперетносу винятковий право-
вий раціоналізм завжди матиме негативні економічні
наслідки. Результатом подібного "прагматизму" стане

зростання внутрішніх цін і зменшення швидкості обігу
ресурсів [9]. Це буде означати збільшення значення
енергетичної щільності суперетнічної системи і форму-
вання сприятливих умов для поглинання її енергії інши-
ми суперетносами. Отже, неформальна (емоційна) скла-
дова уявляється обов'язковою для правових та еконо-
мічних відносин між країнами в межах одного суперет-
носу.

7. Економічна інтеграція між суперетносами, як
правило, передбачає адаптацію та послідовність одно-
сторонніх поступок (капітуляцію) правової системи
одного з них, що тягне за собою негативні економічні
наслідки. Отже, головна роль у правовій взаємодії су-
пер-етносів має належати ситуативному узгодженню
економічних дій.

8. Всередині одного суперетносу при економічній
інтеграції реальний правовий компроміс завжди мож-
ливий.

Енергетична щільність певної ділянки світового
економічного простору є функцією від рівня спожи-
вання енергії, змінюючись у часі та просторі, який ут-
ворюється техносферою та сукупністю інтелектуаль-
них досягнень. Отже, для такої скалярної величини,
як енергетична щільність, буде справедливим рівнян-
ня градієнта:

(9);

(10),

 де Е — енергія, що споживається в процесі госпо-
дарської діяльності;

 Land — ландшафт, в якому таке споживання відбу-
вається, t — час.

Дійсно, при аналізі процесів у світовій економіці для
спостерігача, у першу чергу, стають очевидними прояви
етнічного чинника саме в тій площині, де вони є найбільш
відчутними. В залежності від обставин це може бути як
період часу, впродовж якого спостерігається динаміка
економічних показників, так і деформація ландшафтів
із вичерпанням ресурсів (чи доданням таких) або ж спо-
жита для економічної діяльності енергія (наприклад,
економічна ефективність чи збитковість зовнішніх інве-
стицій).

Що ж стосується пов'язаного з енергетичною
щільністю параметра сприйняття вартості власної
праці, то, будучи етнопсихологічним фактором, його
значення залишається незмінним на фоні економічних
процесів. А це надає можливість використовувати його
як певну порівняльну базу (інваріант) при розгляді та
моделюванні процесів міжнародної економічної інтег-
рації:

(11).
Як етнопсихологічному фактору, сприйняттю вар-

тості власної праці у повній мірі мають бути притаман-
ними всі ознаки дуалістичного характеру прояву етніч-
ного чинника в економіці. Так, зокрема цей параметр
має бути функцією етнічного вектора і для нього також
може бути справедливим рівняння градієнта. Оскільки
етнічна енергія трансформується в матеріально-технічні
та інтелектуальні цінності з конкретною культурною
приналежністю, а у міру зростання їх обсягу зменшуєть-
ся енергетична щільність (величина, зворотна до сприй-
няття вартості праці), то цілком логічною уявляється
така система рівнянь:

(12),
де χ  — умовне позначення етнічного вектора (при-

скорення) [5, с. 28—32].

(13),

  (14).
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Стосовно останньої формули варто нагадати, що
для стороннього спостерігача першочергово ставати-
муть помітними прояви етнічного чинника саме за тією
системою виміру, де такі зміни за абсолютними значен-
нями є максимальними. В залежності від збігу конкрет-
них обставин це може бути деформація природного лан-
дшафту, динаміка злочинності чи певні соціально-еко-
номічні результати.

Як скалярна величина етнопсихологічний параметр
Z зв'язує між собою різноманітні прояви етнічного чин-
ника в економіці, а саме:

1. Ефективність інвестування як динаміку залеж-
ності матеріально-технічного та інтелектуального рівня
від споживання енергії.

2. Регіональний розподіл споживання енергії як ди-
наміку рівня життя в залежності від географічних лан-
дшафтів.

3. Безпосередньо процес споживання ресурсів у
всіляких проявах.

Те, що етнічний феномен має багато різноманітних
тлумачень та визначень, в дійсності означає такий факт:
він являє собою складну функцію від низки взаємоза-
лежних параметрів. Етнічний чинник (Z) є функцією
часу, впродовж якого природна енергія у вигляді людсь-
кої праці трансформується в техносферу та інтелекту-
альні досягнення, утворюючи конкретні етнокультурні
простори. Ознакою кожного етносу є унікальність істо-
ричної долі, невід'ємною частиною якої є його госпо-
дарська діяльність. Це означає, що в кожний момент
часу етнічний чинник є похідною за часом від етнокуль-
турного простору.

(15),

(16).

У свою чергу, від часу також залежить спожита в
рамках етнокультурного простору природна енергія,
включаючи працю людей як найголовніший енергетич-
ний ресурс для економіки.

(17).
Формування елементів етнокультурного простору,

тобто створення техносфери та інтелектуальних досяг-
нень, являє собою функцію від спожитої суперетносом
енергії.

(18),
Споживання енергії етнокультурним простором та-

кож залежить від ресурсів певної екологічної ніші (L),
що також включають людську працю та, відповідно,
змінюються у часі.

(19),

(20) .
Все це дає підстави стверджувати, що етнічний чин-

ник являє собою складну функціональну залежність,
яку можна подати у такому вигляді:

(21).

Оскільки порівняно до динаміки економічних про-
цесів, етнопсихологічні характеристики залишаються
практично незмінними, то наведене рівняння складної
функції може бути подано у вигляді, що відкриватиме
шлях до формування моделі міжнародної економічної
інтеграції.

(22).

ВИСНОВОК
Таким чином, ключовими параметрами для склад-

ної функції, що відкриває шлях до формування уні-

версальної моделі міжнародної економічної інтег-
рації є:

1. Динаміка техносфери та інтелектуального рівня
від рівня споживання (цілком очевидний для досліджень
параметр, коли на підставі оцінки ефективності інвес-
тицій можна визначати та передбачати соціально-еко-
номічну якість їх результатів).

2. Динаміка споживання по ландшафту екологічної
ніші, тобто регіональний розподіл споживання або рівня
життя в межах етнокультурного простору.

3. Зміна ландшафту у часі як процес вичерпування в
процесі господарської діяльності можливостей еколо-
гічних ніш (включно із працею людей як із "свого", так і
з "чужих" суперетносів).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виявлення закономірностей відтворення соціально-

го життя регіонального соціуму, яке відбувається за
умов певних соціальних відносин і національних тра-
дицій, соціально-економічних і демографічних особли-
востей, зумовлює необхідність проведення діагностики
цього процесу та отримання обгрунтованого висновку
на засаді сукупності методів, засобів та принципів, які
забезпечують виявлення наявних тенденцій. У сучасній
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS ACCOMPLISHMENT OF REGIONAL SOCIETY

Мета статті полягає в обгрунтуванні методологічних засад здійснення діагностики регіонального со-
ціуму. Доведено, що діагностика складається з таких послідовних та взаємопов'язаних етапів як аналіз,
синтез та оцінка досліджуваного явища. Кожний окремий етап здійснення діагностики можна розгляда-
ти як самостійний, але варто враховувати, що кожний послідовний етап (синтез або оцінка) виконується
на результатах попереднього. Змістом аналізу регіонального соціуму, тобто розкладання досліджувано-
го предмета або явища на характерні для нього складові частини, є комплексне дослідження основних
складових відтворення соціального життя населення, визначення причинно-наслідкових зв'язків і тен-
денцій їх розвитку. Використання синтетичного методу у діагностиці, тобто об'єднання раніше виділе-
них частин (ознак, властивостей, відношень) предмета в єдине ціле, дозволяє об'єднати отримані в про-
цесі аналізу результати та на їх засаді обгрунтувати силу (міра інтенсивності) та напрям (тенденції) впливу
одних складових соціального життя населення відповідної території на інші. Оцінка як остання складова
дозволяє описати та охарактеризувати стан об'єкта дослідження як унікальне поєднання ознак на засаді
отриманих у результаті аналізу причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій їх розвитку та синтезу скла-
дових процесів відтворення соціального життя населення.

The purpose of the article consists in the ground of methodological principles of diagnostics accomplishment
of regional society. It is well-proven that diagnostics consists of such successive and interrelated stages as an
analysis, synthesis and estimation of the researched phenomenon. Every separate stage of diagnostics
accomplishment can be examined as independent, but it costs to take into account that every successive stage
(synthesis or estimation) is executed on results of the previous one. The content of analysis of regional society,
i.e. decomposition of the researched object or phenomenon on specific for it component parts is a complex research
of basic constituents of social life recreation of population, determinations of causal effects and their progress
trends. Use of synthetic method in diagnostics, i.e. integration of previously selected parts (signs, properties,
relations) allows to unite the results got in the process of analysis and on their principle to ground force (measure
of intensity) and direction (tendencies) of influence of one constituents of social life of population of the proper
territory on other.

Estimation, as the last constituent allows describing and characterizing the state of object research as unique
combination of signs resulted of causal effects and their progress trends and synthesis of component processes
of social life recreation of population.

Ключові слова: діагностика, регіональний соціум, соціальне життя, аналіз, синтез, оцінка.
Key words: diagnostics, regional society, social life, analysis, synthesis, evaluation.

науці існує потужній інструментарій методів досліджен-
ня, які використовуються для розв'язання різних за
своїм характером наукових завдань, у тому числі це сто-
сується методичного забезпечення досліджень регіо-
нального соціуму. Вибір методів залежить від об'єкта
та предмета дослідження, їхньої мети і завдань, інфор-
маційного забезпечення та ін. У цьому випадку особли-
вого значення набуває визначення методологічних за-
сад здійснення діагностики регіонального соціум.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням методології діагностики регіонально-
го соціуму присвячено чимало досліджень провідних
вчених таких, як Василенко Д.В. [1], Дмитриева О.Г.
[2], Загорная Т.О. [3], Лексин В.Н. [4] и др. Дослід-
жуючи існуючі підходи до встановлення сутності
діагностики, було доведено, що існує, у загальному
вигляді, три підходи до її визначення. По-перше, це
здатність розпізнавати стан об'єкта, по-друге, виз-
начення сутності поняття "діагностика" через скла-
дову управлінської діяльності, по-третє, визначен-
ня сутності через розуміння того, що вона є інстру-
ментарієм здійснення аналізу стану об'єкту дослід-
ження. Отже, у сучасній науці не має чіткого підхо-
ду щодо визначення поняття діагностика, і як на-
слідок цього, визначення методологічних засад її
здійснення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення методологічних засад

здійснення діагностики регіонального соціуму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На засаді дослідження існуючих підходів щодо
сутності поняття "діагностика" можна вважати, що
діагностика визначається: по-перше, як складова уп-
равлінської діяльності (на мікрорівні — підприєм-
ство, організація, установа; макрорівні — держава,
регіон, галузь), що призначена виконувати контро-
люючу функцію, метою якої є встановлення відхи-
лень розвитку об'єкта від нормативних показників та
реагування на них ще на стадії розвитку. По-друге,
як здатність розпізнавати стан об'єкта, тобто фор-
мування обгрунтованого висновку за рахунок анал-
ізу виявлених тенденцій, проблем і причин, які вик-
ликають негативний тренд його розвитку. По-третє,
умовою проведення діагностики є наявність науко-
во-методичного забезпечення, використання якого
дозволяє виявити, описати й ототожнити проблеми,
що розпізнаються, у процесах аналізу, синтезу та
оцінки.

Слід зазначити, що під методологією слід розу-
міти концептуальний виклад мети, змісту, методів
дослідження, які забезпечують отримання макси-
мально об'єктивної, точної, систематизованої
інформації про процеси та явища. У методології ви-
діляють два рівні пізнання: теоретичний — висунен-
ня і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулю-
вання законів та виведення з них логічних наслідків,
зіставлення різних гіпотез і теорій; емпіричний —
спостереження і дослідження конкретних явищ, ек-

сперимент, а також групування, класифікація та
опис результатів дослідження. Для розробки мето-
дологічних засад здійснення діагностики регіональ-
ного соціуму необхідно деталізувати процес відтво-
рення його соціального життя і, відповідно, запро-
понувати набір показників, за допомогою яких мож-
ливо простежити динаміку цих процесів, провести
моніторинг явищ, що відбуваються, та здійснювати
корекційні заходи, які впливають на розвиток.

Підтримуючи думку Т. Загорної, автор вважає,
що діагностика складається з таких послідовних та
взаємопов'язаних етапів. По-перше, аналіз, по-дру-
ге, синтез, по-третє, оцінка досліджуваного явища
[3].  Слід зазначити, що кожний окремий етап
здійснення діагностики можна розглядати як само-
стійний. Але варто враховувати, що кожний по-
слідовний етап (синтез або оцінка) виконується на
результатах попереднього. Використання того чи
іншого підходу до діагностиці залежить від постав-
леного перед діагностикою завдання.

Відповідність змісту діагнозу етапам здійснення
діагностики представлено на рисунку 1.

Основою будь-якого наукового знання виступає
діалектична теорія пізнання, що передбачає дослід-
ження динаміки, внутрішніх протиріч, взаємозв'яз-
ку і взаємозумовленості окремих явищ, визначення
рушійних сил та об'єктивних законів розвитку.

Дослідження соціального життя регіонального
соціуму неможливо без початого етапу діагностики —
аналізу. Аналіз (від грецького слова anаlysis — розді-
ляю, розчленовую) — це метод дослідження, уявне чи
практичне розкладання досліджуваного предмета або
явища на характерні для нього складові частини, виді-
лення в ньому окремих боків, вивчення кожного еле-
мента чи боку явища окремо як частини одного ціло-
го. Метою аналізу є пізнання частин як елементів
складного цілого [5, с. 155]. Також аналіз можна уяви-
ти як етап, що передує прийняттю рішень, на якому
вивчаються можливі варіанти з метою вибору економ-
ічно найбільш вигідних з них, оптимальних для даних
умов [6, с. 23]. Аналіз та синтез є загальнологічними
методами пізнання та мислення, які використовують-
ся в емпіричних та теоретичних дослідженнях.

Основне призначення аналізу — це поділ цілого
на частини. Завдання розпадається на підзавдання, си-
стема — на підсистеми, цілі — на підцілі тощо. У разі
потреби цей процес повторюють, що дає ієрархічні де-
ревоподібні структури. Зазвичай, коли об'єкт аналі-
зу складний, слабко структурований, погано форма-
лізований, то операцію декомпозиції виконує експерт.
Якість побудованих експертами дерев залежить як від
їхньої компетентності в певній галузі знань, так і від
застосовуваної методики декомпозиції [7, с. 138].
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Рис. 1. Етапи здійснення діагностики регіонального соціуму
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А. Шеремет зауважує, що за допомогою аналізу
вивчають реальну дійсність — факти, процеси, тоб-
то той первинний матеріал, який підлягає досліджен-
ню. Завдання аналізу полягає в тому, щоб за видим-
істю явищ розкрити їх сутність, зрозуміти існуючі
між ними зв'язки, пізнати причини їх виникнення,
тенденції розвитку. Проникнення в сутність дослід-
жуваних явищ можливо за допомогою наукових ме-
тодів дослідження [8, с. 21].

Аналіз як функція управління, спрямований на
наукове обгрунтування прийняття рішень,
здійснюється на засаді методологічних положень та
інструментарію. Аналіз передбачає, по-перше, на-
явність системи філософських, економічних, соц-
іальних, математичних та інших знань, які допома-
гають сформувати обгрунтовані судження про при-
роду, зміну і розвиток соціально-економічних явищ,
процесів та, по-друге, використання відповідної
організаційної структури, принципів, функцій, ме-
тодів та інформаційної бази. Отриманні під час ана-
лізу результати дають змогу формувати логіку мис-
лення, формалізувати події, давати наукову інтерп-
ретацію сутності об'єктивних і суб'єктивних змін.
Активним елементом цього процесу є людське мис-
лення, яке охоплює поняття, судження, висновки та
відображає загальне з диференціацією та синтезом
властивостей речей, явищ, показників відповідно до
їхньої сутності, реальності у динаміці та розвитку.

Економічний аналіз враховує характер мислен-
ня, ідеологію, пріоритети та цінності, які впливають
на об'єктивну природу аналітичних висновків і про-
позицій. Будь-який аналітичний пошук передбачає
до-статню суму знань відповідних категорій, їхню
природу та різнопланове тлумачення, а також охоп-
лює використання основних наукових методів анал-
ізу, синтезу, індукції, дедукції, емпіричного, раціо-
нального, кількісного, якісного тощо. Для дослід-
ження соціально-економічних систем, явищ і про-
цесів пріоритетним є опрацювання даних за факта-
ми життєдіяльності регіонального соціуму, що вже
відбулися чи можуть відбутися [9, с. 9—10].

Аналіз поділяється, по-перше, на прямий, або ем-
піричний, який полягає у формальному (за допомо-
гою формальних, а не змістових методів і прийомів)
опрацюванні певного масиву емпіричної економічної
інформації, застосовується на стадії поверхневого
ознайомлення з об'єктом (проводиться виділення ок-
ремих його частин, виявлення особливостей, вироб-
ляються найпростіші вимірювання тощо). Однак да-
ний тип аналізу не дозволяє повністю пізнати
сутність явища [1, с. 52—53].

По-друге, зворотній, або елементарно-теоритич-
ний аналіз, який використовується для виявлення
сутності досліджуваного явища та базується на тео-
ретичних міркуваннях стосовно причинно-наслідко-
вого зв'язку різних явищ або дії будь-якої законо-
мірності. При цьому виділяються та з'єднуються яви-
ща, які здаються суттєвим, а другорядні ігнорують-
ся. Операції аналізу грунтуються на теоретичних
судженнях, до яких можуть належати положення
про причинно-наслідкові зв'язки різних явищ.

По-третє, структурно-генетичний аналіз, що ви-
магає виокремлення у складному явищі таких еле-
ментів, які мають вирішальний вплив на всі інші боки
об'єкта. Цей вид аналізу дає можливість глибше про-
никнути в сутність об'єкта досліджень. Він потребує
виділення основних елементів або ланок складного
явища, які є його основою і визначають інші боки
досліджуваного явища.

Наступним етапом діагностики регіонального
соціуму виступає синтез, який являє собою об'єднан-
ня окремих боків пізнання як єдиного цілого. Єдність
аналізу та синтезу в людський свідомості дає змогу
зрозуміти навколишній світ.

Під синтезом розуміється об'єднання раніше ви-
ділених частин (боків, ознак, властивостей, відно-
шень) предмета в єдине ціле. Аналіз і синтез  — діа-
лектично суперечливі та взаємозумовлені методи
наукового дослідження. Аналіз виконує попереднє
розчленування предмета на складові частини і розг-
ляд кожної з них. Однак процес розчленування
тільки тоді стане засобом досягнення предмета, коли
він буде не механічною операцією, безвідносно щодо
місця і значення кожного з елементів, які утворю-
ють предмет, а виділенням суттєвого, того, що ста-
новить основу зв'язку всіх боків досліджуваного
об'єкта. Так, діалектичний аналіз перетворюється на
засіб проникнення в сутність речей. Проте, відігра-
ючи велику роль у пізнанні, аналіз не дає знання кон-
кретного, знання об'єкта як єдності різноманітного,
єдності численних визначень. Це завдання виконує
синтез. Аналіз і синтез органічно взаємопов'язані та
взаємозумовлюють один одного на кожному етапі
процесу пізнання [10].

Доведено, що метою аналізу є комплексне досл-
ідження основних складових відтворення соціально-
го життя населення, визначення причинно-наслідко-
вих зв'язків і тенденцій розвитку. Однак це вияв-
ляється не завжди досяжним. Для причинно-на-
слідкового опису (тобто коли умови, що входять у
причину, дійсно перелічувані) не існує поняття на-
вколишнього середовища, тому що для наслідку не
потрібно нічого, крім причини. Отже, у синтетично-
му підході настає момент, коли потрібно розкласти
ціле на частини чи об'єднати чистини в ціле, тобто
зробити відповідно декомпозицію й агрегування [7,
с. 137].

Отже, не тільки аналітичний метод неможливий
без синтезу (на цьому етапі чистини агрегують у
структуру), але й синтетичний метод не уявляється
без аналізу (потрібна дезагрегація цілого для пояс-
нення функцій частин). Аналіз і синтез доповнюють,
але не заміняють один одного. Системне мислення
поєднує обидва зазначені методи [7, с. 138]. Отже,
синтез є однією із трьох складових діагностики рег-
іонального соціуму, мета якого — об'єднання схо-
жих елементів, ознак, та іншого в єдине ціле. Так,
наприклад, синтетичний метод дозволяє визначити
силу та напрям впливу такої складової, як відтворен-
ня населення на процеси формування трудових ре-
сурсів та рівень суспільного здоров'я. Чи, навпроти,
визначити силу та напрям впливу складових відтво-
рення суспільного здоров'я на формування, роз-
поділ, перерозподіл та використання трудових ре-
сурсів, чисельність та вікову структуру населення.
Відтворення освітнього рівня регіонального соціу-
му на стан суспільного здоров'я, а також на форму-
вання, розподіл, перерозподіл та використання тру-
дових ресурсів, чисельність та вікову структур насе-
лення тощо.

Наступним етапом здійснення діагностики регі-
онального соціуму є оцінка. У словнику української
мови під поняттям "оцінка" розуміється, по-перше,
дія за значенням оцінити, оцінювати; по-друге, це
вартість, ціна чого-небудь; по-третє, думка, мірку-
вання про якість, характер, значення та інше кого-,
чого-небудь; по-четверте, прийняте позначення
якості знань і поведінки учнів [11]. У філософсько-
му розумінні поняття "оцінка" визначається як
спосіб, що встановлює абсолютну або порівняльну
цінність об'єкта дослідження. У системі моральних
відносин оцінка виконує, головним чином, роль мо-
ральної санкції, соціальна значущість й ефективність
якої визначається реальною вагою моралі серед
інших факторів, що детермінують людську поведін-
ку. Будь-яка конкретна оцінка являє собою засто-
сування деякого загального морального положення
(принципу, норми, ідеалу, постулату, критерію) до
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приватної ситуації [12, с. 270]. У педагогіці оцінка у
вигляді числа виражає думку викладача (іншої кон-
тролюючої особи) про рівень знань учня (якість його
роботи). Оцінка у метрології використовується як
наближене значення величини або параметра, знай-
дене за експериментальними даними. В економіці за
допомогою оцінки встановлюється вартість матері-
альних та нематеріальних об'єктів з урахуванням
прав на них та інтересів стосовно них суб'єктів цив-
ільних прав [13].

У економіко-математичному словнику доводить-
ся, що оцінка — це поняття математичної статисти-
ки, економетрії, метрології, кваліметрії та інших
дисциплін. За її допомогою характеризується і по-
рівнюється ефективність різних ресурсів (наприклад,
природних та трудових ресурсів та ін., а також об-
'єктивно обумовлені оцінки, нормативи тощо). Ста-
тистична оцінка визначається як функція від резуль-
татів спостережень, вживана для оцінки невідомих
параметрів розподілу ймовірностей досліджуваних
випадкових величин. Оцінка застосовуються для
кількісного визначення параметрів економіко-мате-
матичних моделей за допомогою статистичного пе-
ретворення вибіркової (спостережуваної) інфор-
мації [14].

За допомогою оцінки визначається стан майже
усіх соціально-економічних явищ у суспільстві. Слід
зазначити, що вона дозволяє встановити стан об'єкта
дослідження як на мікроекономічному, так і макро-
економічному рівнях. Наприклад, на макрорівні оц-
інка використовується з метою визначення ефектив-
ності фінансово-господарської діяльності підприє-
мства, а також соціальної, зовнішньоекономічної,
інвестиційної, інноваційної, маркетингової, реклам-
ної та інших видів діяльності. Також, із метою вста-
новлення якості та конкурентоспроможності про-
дукції, ринкової вартості бізнесу, майна підприєм-
ства, його можливого банкрутства, земельних діля-
нок, будівель та споруд, машин та обладнання тощо;
для визначення стану фінансових, матеріальних та
трудових ресурсів тощо. На макрорівні оцінка вико-
ристовується для визначення соціально-економічно-
го й інноваційно-технологічного стану та потенціалу
розвитку, інвестиційної привабливості, демографі-
чного та культурного розвитку країни, регіону; не-
рівномірності розвитку регіонів; ефективності роз-
витку соціальної інфраструктури тощо.

Визначення оцінки відтворення соціального жит-
тя регіонального соціуму відбувається за допомогою
відповідних показників та методів дослідження, що
дозволяє описати та охарактеризувати стан об'єкта
дослідження як унікальне поєднання ознак.

Стан об'єкта дослідження описується за допомо-
гою системи показників, які виконують роль крите-
рію, параметра, величини, рівня, індикатора та за
допомогою яких здійснюється оцінка, встановлюєть-
ся діагноз стану регіонального соціуму. Діагности-
ка регіонального соціуму виконується на засаді ком-
плексних соціальних показників, зміст яких полягає
у співвідношенні між декількома соціальними інди-
каторами. У науковій літературі соціальні індикато-
ри розглядаються як кількісні характеристики рівня
розвитку соціальної сфери, що мають чітко вираже-
ну практичну спрямованість, їм відведено роль оріє-
нтирів соціального розвитку [15]. Зарубіжні підхо-
ди вибору соціальних індикаторів грунтуються на
трьох підходах: цільовому, структурному й адресно-
му.

Сутність цільового підходу визначається на зас-
нованих та визначених державою (або міжнародни-
ми, неурядовими організаціями) пріоритетах, хід
реалізації яких відстежується за допомогою базових
індикаторів. За таким підходом разом із комплекс-
ною метою визначаються шляхи її досягнення і

відповідним чином структурований набір індика-
торів. Структурний підхід базується на виборі інди-
каторів, що відображають стан і динаміку всіх ком-
понентів соціального — економічного розвитку. Цей
підхід розповсюджений найбільше і використовуєть-
ся для моніторингу різних аспектів соціального жит-
тя населення, оцінки збалансованості соціального
розвитку, взаємозв'язків і динаміки окремих індика-
торів, у тому числі для перевірки їх достовірності.
Адресний підхід диктує різну логіку вибору індика-
торів стосовно до того, яка цільова група буде ними
користуватися. При цьому підході важливий відбір
ключових індикаторів (у тому числі простих інтег-
ральних індексів), що дозволяють відслідковувати
стратегічні цілі розвитку регіонального соціуму [16,
с. 31—32 ].

Встановлення обгрунтованого діагнозу зале-
жить, у тому числі, від точності та достовірності оц-
інки відтворення соціального життя регіонального
соціуму. Складність отримання такої оцінки пов'я-
зана з тим, що за її допомогою, як способом вста-
новлення значущості складових соціального життя,
охоплюється безліч різних процесів, які не виража-
ються одним узагальнюючим показником.

Отже, з метою оцінки складових відтворення со-
ціального життя слід використовувати комплексну
(узагальнюючу) оцінку. У літературі висловлюється
думка, що така оцінка соціально-економічного про-
цесу може не мати закінченого економічного змісту,
бути "ірраціональною" та виведеною штучно як ма-
тематичне узагальнення приватних показників. Не-
зважаючи на це, вона є важливим інструментом діаг-
ностики регіонального соціуму.

Комплексна оцінка повинна виражати сутність жит-
тєдіяльності регіонального соціуму, охоплювати всі
форми суспільного життя та їх структурні компонен-
ти; включати обмежене число узагальнюючих показ-
ників; бути еластичною та несуперечливою. Вона є ха-
рактеристикою, яку отримують за одночасного й узгод-
женого дослідження сукупності параметрів, які відоб-
ражають усі або більшість аспектів зміни та розвитку
соціально-економічних явищ і процесів. Вона містить
загальні висновки про результати розвитку об'єкта до-
слідження. Складність комплексної оцінки полягає у
тому, що за багатокритеріального аналізу (багатофак-
торних систем) важко виокремити узагальнюючий по-
казник — критерій оцінки [9].

Завдання комплексної оцінки відтворення соц-
іального життя регіонального соціуму зводяться до
визначення інтегрального (синтетичного) параметра
на засаді агрегування різних методів кількісного і
якісного аналізу. Зведення певної кількості показ-
ників у єдиний інтегральний показник дає змогу виз-
начити якісну відмінність (поліпшення чи погіршен-
ня) досягнутого стану від бази порівняння, хоча при
цьому неможливо виміряти ступінь відмінності. По-
будова інтегрального показника не означає, що для
оцінювання можна використовувати лише один по-
казник. Навпаки, інтегральний показник є лише за-
гальним орієнтиром соціально-економічної ситуації,
а для дослідження об'єкта використовують систему
показників [9].

Серед методів комплексної оцінки можна виді-
лити описові та розрахункові. Описові використову-
ються для якісної характеристики складових соц-
іального життя населення, що важко виміряти
кількісно. Основними недоліками цих методів оцін-
ки є неоднозначність висновків дослідників, гіпоте-
тичній характер результатів досліджень, не-
сумісність при порівняннях. Описова оцінка може
виступати як самостійний елемент діагностики або
як доповнення до розрахункової.

Розрахункові методи оцінки спираються на
кількісні показники. Розрахункова оцінка є основ-
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ною формою кількісного аналізу. В основу цих ме-
тодів може бути покладений принцип порівняння
досягнутого рівня розвитку у звітному періоді з ба-
зисним або попереднім, виявлених загальних тен-
денцій із рівнем інших аналогічних систем.

ВИСНОВКИ
Таким чином, змістом аналізу регіонального соц-

іуму є комплексне дослідження основних складових
відтворення соціального життя населення, визначен-
ня причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій їх роз-
витку з метою встановлення обгрунтованого, на за-
саді отриманих результатів проведеного досліджен-
ня, діагнозу.

Використання синтетичного методу у діагностиці
регіонального соціуму дозволяє об'єднати отримані
в процесі аналізу результати та на їх засаді обгрун-
тувати силу (міра інтенсивності) та напрям (тен-
денції) впливу одних складових соціального життя
населення відповідної території на інші.

Оцінка як остання складова діагностики регіо-
нального соціуму дозволяє описати та охарактери-
зувати стан об'єкта дослідження як унікальне по-
єднання ознак на засаді отриманих у результаті ана-
лізу причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій їх
розвитку та синтезу складових процесів відтворен-
ня соціального життя населення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема високої вуглецеємності економіки в

найбільшій мірі зумовлена вуглецевою енергетикою.
Вплив вуглецевої енергетики на обсяги викидів вугле-
цю залежить від країни, структури економіки та енер-
гетики і стану антивуглецевої політики держави. Однак
практично у всіх країнах енергетика займає перше місце
серед галузей економіки, які забруднюють атмосферу
шкідливими викидами і насамперед вуглецевими. У
значній мірі це зумовлено найвищим рівнем використан-
ня в енергетиці вуглецевих енергоносіїв. Тому магіст-
ральним напрямом сталого низьковуглецевого є енер-
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У статті розкрито економічні та екологічні аспекти пріоритетності здійснення енергоконверсії в кон-
тексті сталого низьковуглецевого розвитку. Сформульовано суть енергоконверсії як широкомасштаб-
ний і радикальний перехід від використання економікою переважно вуглецевих до безвуглецевих (віднов-
лювальних) енергоносіїв. Обгрунтовано структуру енергоконверсії як глобального процесу, яка вклю-
чає три основні складові: енергоощадність, енергомодернізацію і енергоіноваційнійсть. Широко викори-
стано метод статистичних групувань по великій сукупності показників країн світу, формулювання та
розв'язання економетричних моделей кореляційного типу. Доведено, що інтенсивність вуглецевих ви-
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оберненій і теж досить тісній залежності від рівня споживання відновлювальних (безвуглецевих) енер-
гоносіїв. Новизна статті — обгрунтування поняття енергоконверсії, її складових як процесу і системи
причинно-наслідкового взаємозв'язку зі сталим низьковуглецевим розвитком. Практичне значення статті
— визначення конкретних параметрів і чинників впливу на інтенсивність викидів вуглецю, споживання
вуглецевих і безвуглецевих енергоносіїв.

The paper highlights the economic and environmental aspects of priority implementation of energy conversion
in the context of sustainable low carbon development. The author formulates the essence of energy conversion,
as wide-ranging and radical transformation from the usage by the economy the carbon energy to the usage no
carbon, renewable energy. Paper gives the structure of energy conversion, as a global process, which includes
three main components: energy thrift, energy upgrades and energy innovations. Author widely used method for
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correlation. It is proved that the intensity of carbon emissions is directly and very closely dependent on the level
of consumption of carbon energy and in inverse quite closely dependent on the level of consumption of renewable
no carbon energy. The novelty of the paper is a concept study of energy conversion, its components and processes,
its relationship to sustainable low-carbon development. The practical significance of the article is identification
of specific parameters and factors affecting the intensity of carbon emissions, consumption of carbon and no-
carbon energy sources.
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гоконверсія, яка передбачає широкомасштабний і ради-
кальний перехід від використання економікою переваж-
ного вуглецевих до безвуглецевих енергоносіїв.

Зниження вуглецеємності економіки та скорочення
вуглецевих викидів є одним з першочергових завдань як
на глобальному, так і на державних рівнях. З цих пи-
тань є низка важливих рішень міжнародних організацій,
багато національних програм, стратегій і концепцій. В
цьому контексті дослідження енергоконверсії як нау-
кової концепції і як практичної стратегії забезпечення
сталого низьковугдецевого розвитку, якій присвячена
дана стаття, є дуже актуальним.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значну увагу дослідженню теоретичних аспектів

енергоємності економіки приділяють Башмаков І. [10],
Бобров Є. [11], Канигін П. [12], Мачулин В., Мхитарян
Н. [9]. Дослідженню практичних аспектів проблеми
енергоємності економіки значну увагу приділяють: Гри-
цевич І. [13], Мельникова С. [14], Кокорин А., Кураєв С.
[4], Длуголєскі Е., Лафельд С. [1], Гарнак А., Полонс-
кая Ю., Кобишева Н., Мелешко В., Сафонов Г., Катцев
Н. [2] та інші. Однак проблема енергоконверсії як пріо-
ритетного і магістрального напряму сталого низьковуг-
лецевого розвитку досліджена ще дуже мало як в тео-
ретичному, так і в практичному аспекті.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття суті і змісту енергокон-

версії, структури її складових як процесу, а також ролі
і значення як магістрального і пріоритетного напряму
сталого низьковуглецевого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Більшість дослідників сходяться на тому, що про-
блема високої вуглецеємності економіки в найбільшій
мірі зумовлена вуглецевою енергетикою. Однак різні
дослідники по-різному оцінюють цей вплив. В ЄС на
долю енергетики припадає 63% вуглецевих викидів [1],
в Росії — 88% [2]. За оцінками МЕА близько 84% ви-
кидів вуглецю пов'язано з енергоресурсами [3]. Викиди
парникових газів загалом — на 90% зумовлені госпо-
дарською діяльністю людей, і 80% викидів вуглецю
відбувається внаслідок спалювання вугілля, нафти і газу
[4].

Дослідження показують, що вплив вуглецевої енер-
гетики на обсяги викидів вуглецю залежить від струк-
тури економіки та структури енергетики, стану антивуг-
лецевої політики в країні. Саме цим можна пояснити
значні розходження в залежності вуглецеємності еко-
номіки від вуглецеємності енергетики. Однак, не дивля-
чись на ці розходження в оцінках, спільними в них є те,
що енергетика займає перше місце серед галузей еко-
номіки, які найбільше забруднюють атмосферу. Так,
суто за галузевою класифікацією частка енергетики в
структурі світових викидів вуглецю становить 40%. У
значній мірі це зумовлено найвищим рівнем використан-
ня в енергетиці викопних вуглецевих енергоносіїв. Че-
рез це в енергетиці частка викидів вуглецю в їх загальній

структурі найвища серед інших галузей. Але в кожній з
галузей економіки є ще своя, так звана "галузева" або
"цехова" енергетика, яка теж дає чималі викиди вугле-
цю. Така енергетика найбільша в галузі транспорту який
представляє собою величезну сукупність рухомих ма-
лих і мікро енергетичних установок, які споживають
багато вуглецевих енергоносіїв і роблять багато вугле-
цевих викидів.

Практично весь обсяг викидів вуглецю у світі припа-
дає на спалювання вуглецевих енергоносіїв. Зокрема на
тверде паливо припадає 40%, на нафту — 33%, на газ —
20% викидів вуглецю. До речі, вуглецеві енергоносії за
останні 20 років мали найвищі темпи приросту викидів
вуглецю: тверде паливо — 50,4%, газ — 51,6%. За оцінка-
ми Міжнародного енергетичного агентства, близько 65%
всіх викидів парникових газів можуть бути віднесені на
рахунок енергопостачання та енергоспоживання [5].

За оцінками ЄС, понад 70% потенційних викидів вуг-
лецю від спалювання викопного палива може бути ско-
рочено за рахунок підвищення енергоефективності та
впровадження відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) [6].
Починаючи з 1990 року таку тенденцію уже фіксує
світова статистика. За останні 10 років ВДЕ мали най-
вищий середньорічний приріст споживання — 14,6%, що
у 10 разів вище аналогічного показника по нафті і май-
же в 5 разів — по газу [5]. Тому сталий низьковуглеце-
вий розвиток головним чином визначається прискорен-
ням енергоконверсії, тобто тотального і глобального
переходу від використання викопних вуглецевих до
відновлювальних безвуглецевих джерел енергії.

Питання енергоконверсії є дуже актуальне і з огля-
ду на перспективу і прогнози використання викопних
вуглецеємних енергоносіїв. За даними звіту енергетич-
ного інформаційного управління США до 2040 р. вики-
ди вуглецю за рахунок спалювання викопних енерго-
носіїв продовжуватимуть інтенсивно зростати і навіть
вищими темпами, ніж у 1990 роках. У порівнянні з 2010
р. викиди вуглецю від спалювання вугілля і нафти зрос-
туть у 1,5 рази, а газу — на 65%. Без вжиття радикаль-
них заходів енергоконверсії в 2040 р. викиди від спалю-
вання вугілля, нафти і газу можуть сягнути 4,5 млн т або
вдвічі більше, ніж було у 2000 р. [8].

Дослідження показали, що у світовій практиці спо-
живання викопних енергоносіїв справляє відчутний
вплив на абсолютні і відносні обсяги викидів вуглецю.
Так, групування показників по 132 країнах світу пока-
зало, що країни, в яких викопні енергоносії становлять
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Рис. 1. Групування країн за часткою викопного палива в енергетичному балансі та інтенсивністю рівня
викидів вуглецю до ВВП
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100% енергобалансу співвідношення викидів вуглецю до
ВВП найвище. І навпаки, у країнах де частка викопних
енергоносіїв в енергобалансі незначна, співвідношення
викидів вуглецю до ВВП у 5 разів нижче. Звідси очевидні
великі можливості енергоконверсії шляхом заміщення
вуглецевих енергоносіїв без вуглецевими (рис. 1).

Важливою об'єктивно-економічною необхідністю
енергоконверсії є вичерпність вуглецевих енергоносіїв.
За експертними оцінками економічно доступних світо-
вих запасів вугілля, нафти і газу є всього на 50—60 років.
Водночас виявляється парадоксальна ситуація, що краї-
ни, які дають найбільше викидів вуглецю (майже 80%)
володіють лише 13% світових запасів викопних енерго-
носіїв. Виходить, що багатьом країнам, які мають великі
і розвинені економіки доводиться багато закупляти ви-
копних енергоносіїв для того, щоб робити найбільші вуг-
лецеві викиди.

 Отже країни, які дають найбільші
викиди вуглецю в світі, водночас зна-
ходяться в зоні підвищеної залежності
від викопних енергоносіїв і підвищених
ризиків кон'юнктури їх ринку. До того
ж фактор постійного здорожчання ви-
копних енергоносіїв свідчить, що час-
тка їх економічної доступності у
співвідношенні до технічної доступ-
ності постійно знижується. Тому енер-
гоконверсія стає безальтернативним
шляхом сталого низьковуглецевого
розвитку економіки.

Проведені дослідження показали,
що енергоконверсія має прямий вплив
на рівень вуглецеємності світової
економіки. Так, групування країн
світу за рівнем викидів вуглецю у
співвідношенні до спожитої енергії
показало, що чим більше таке
співвідношення, тим вища вугле-
цеємність ВВП. При цьому різниця
між групами країн за співвідношен-
ням викидів вуглецю до спожитої
енергії адекватна різниці співвідно-
шення викидів вуглецю до ВВП. Така
залежність, у значній мірі, зумовле-
на фактором інтенсивності спожи-

вання енергії. З'ясовано, що при зростанні енергоєм-
ності ВВП зростає і його вуглецеємність. При цьому
різниця між групами країн за рівнем енергоємності
ВВП адекватна різниці між групами країн за рівнем
вуглецеємності ВВП (рис. 2).

Найбільш радикальним напрямом енергоконверсії є
енергоінноваційність — заміна вуглецевих енергоносіїв
безвуглецевиси відновлювальними джерелами енергії
(ВДЕ). Однак рівень використання ВДЕ в енергетично-
му балансі у світі поки що вкрай низький — всього 1,9%,
в ЄС — 5,7%. На країни ОЕСР припадає 71% світової
енергії з ВДЕ, у т.ч. на ЄС — 40% [7]. Тим не менше, як
показали дослідження, зростання частки ВДЕ у енерге-
тичному балансі уже справляє позитивний вплив на ско-
рочення викидів. Так, групування показників по 132
країнах світу показало, що в тих групах країн, де вища
частка ВДЕ в енергетичному балансі, там менші викиди

вуглецю у співвідношенні до ВВП. І на-
впаки, країни, що робили менші викиди
вуглецю до ВВП мали вищу частку ВДЕ
в енергоспоживанні (рис. 3).

Побудова і розв'язання економет-
ричних моделей по 132 країнах світу
показало досить тісну залежність рівня
викидів вуглецю у співвідношенні до
ВВП з показниками, які характеризу-
ють стан енергоконверсії. Так, кореля-
ційний зв'язок рівня викидів вуглецю у
співвідношенні до ВВП з показником
частки викопних вуглецевих енерго-
носіїв в енергобалансі виявився прямим
і досить високим (0,834), а з показником
споживання енергії з вуглецевих енер-
гоносіїв до ВВП — ще вищим — (0,977).
Натомість, кореляційний зв'язок рівня
викидів вуглецю у співвідношенні до
ВВП з показником частки відновлю-
вальних джерел енергії (ВДЕ) в енерго-
балансі навпаки обернений і високий (-
0,775). Така ж залежність спостері-
гається і між рівнем викидів вуглецю у
співвідношенні до ВВП та показниками
частки встановлених потужностей для
виробництва електроенергії відповідно
з вуглецевих та безвуглецевих енерго-
носіїв. У першому випадку кореляцій-
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Рис. 2. Групування країн за споживанням вуглецевих енергоносіїв
до ВВП та інтенсивністю викидів вуглецю до ВВП
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Рис. 3. Групування країн за інтенсивністю викидів вуглецю до ВВП
та частка ВДЕ в енергетичному балансі

Розроблено автором за даними International Energy Agency [7].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

ний зв'язок тісний і високий (0,777), а другому — обер-
нений і високий (-0,763) (табл.1).

За сценарієм "Карти BLUE" динаміка енергокон-
версії передбачається більш прогресивна, ніж загальна
динаміка зниження вуглецеємності економіки. Зокре-
ма за цим сценарієм у 2050 р. у порівнянні з 2007 р. за-
гальні викиди вуглецю скоротяться у 2,5 разів, а у сфері
енергетики — майже у 6 разів. Водночас за сценарієм
"Карти BLUE" у порівнянні з базовим сценарієм у 2050
р. загальні викиди вуглецю скоротяться у 5 разів, а у
сфері енергетики — у 11 разів (рис. 4). Отже, політика
енергоконверсії ЄС спрямована прямо і безпосередньо
на декарбонізацію енергетики має справляти досить
відчутний вплив на зниження вуглецеємності економі-
ки. Найбільша перспектива тут за енергоконверсією на
основі розвитку відновлювальної енергетики.

В теорії і практиці відновлювальної енергетики на
сьогодні ще немає чітких критеріїв віднесення до неї тих
чи інших видів енергії. Однак такі критерії можна сфор-
мулювати на основі досліджень характерних рис еко-
логічності різних видів енергії та їх порівняння. В про-
цесі дослідження нами розроблено матрицю характе-
ристики екологічності енергоносіїв, які даються в різних
визначеннях. В усіх цих визначен-
нях є спільний концептуальний
підхід, який можна сформулюва-
ти із трьох складових умов низь-
ковуглецевої енергетики: 1)
відновлюваність джерел енергії; 2)
мінімізація вуглецевих викидів; 3)
висока енергоефективність.
Найбільші гарантії щодо відсут-
ності прямих та опосередкованих
викидів вуглецю може мати лише,
отримана з джерел сонця, вітру,
води і землі. Лише така енергія
може претендувати на найвищу
оцінку — безвуглецевості. Тобто
проблему розвитку безвуглецевої
енергетики радикально можна ви-
рішити саме завдяки розвитку: со-
нячної, вітрової, гідро і геотер-
мальної енергетики. Звідси оче-
видно, що згідно вимог екологіч-
ності, визначення безвуглецевої
енергетики є більш коректним,
ніж відновлювальна, яка включає
біомасу і біогаз.

Сьогодні наука уже класифікує три покоління
відновлювальної енергетики за перспективністю та мас-
штабністю їх використання. До першого належить гідро-
енергетика в традиційному використанні та енергія біо-
маси. До другого — енергія вітру і землі. До третього —
енергія сонця і води (океанів, морів тощо). На сьогодні
перше місце у використанні ВДЕ у світі припадає на біо-
масу — майже 80%. Але це з урахуванням її спалюван-
ня, на що використовується до 95% біомаси. Без спалю-
вання частка біомаси у вигляді біогазу складає не більше
5%, але при спалюванні якого теж є виділення вуглецю.
Тому найбільш чиста, з точки зору екології, енергія ви-
ходить з сонця, вітру, води (річок і морів) та землі. Отже,
енергетику з використання таких джерел ще коректні-
ше називати безвуглецевою, яка не включає біоенерге-
тику, оскільки остання хоч і відновлювальна, але вугле-
цемістка.

Безвуглецеві джерела енергії набирають все більшу
популярність у світі, особливо у країнах Великої двад-
цятки (G-20). За останні 8 років країни G-20 майже
втричі збільшили обсяги генерації енергії з безвуглеце-
вих джерел енергії. Але не дивлячись на ці успіхи, част-
ка електроенергії з ВДЕ в цих країнах залишається ще

Таблиця 1. Результати розв'язання економетричних моделей взаємозалежності рівня вуглецевих викидів
до ВВП та показників енергоконверсії (по 132 країнах)

Показники енергоконверсії 
Модель 

(рівняння) 

Коефіцієнт 

кореляції 
Оцінка тісноти зв’язку 

1. Частка вуглецевих 

енергоносіїв в 
енергобалансі 

y=0,0086x – 0,1119 

R² = 0,69579 

0,834 Прямий і досить високий. Чим 

більша частка вуглецевих 
енергоносіїв в енергобалансі тим 

вищий рівень викидів до ВВП 

2. Споживання енергії з 

вуглецевих енергоносіїв до 

ВВП 

y=1,9268x + 0,028 

R² = 0,95515 

0,977 Прямий і досить високий. Чим 

вище споживання енергії з 

вуглецевих енергоносіїв до ВВП, 

тим вищий рівень викидів до 

ВВП. 

3. Частка ВДЕ в 

енергобалансі 
y=32,885x + 41,872 

R² = 0,60368 

-0,775 Обернений і високий. Чим вища 

частка ВДЕ в енергобалансі тим 

менший рівень викидів до ВВП. 

4. Частка встановлених 

потужностей для 

електроенергії з вуглецевих 

енергоносіїв 

y=0,0037x + 0,1963 

R² = 0,60368 

0,777 Прямий і високий. Чим вища 

частка встановлених 

потужностей для електроенергії 
з вуглецевих енергоносіїв тим 
вищий рівень викидів до ВВП  

5. Частка встановлених 
потужностей для 

електроенергії з ВДЕ 

y=0,018x + 0,5755 
R² = 0,57957 

-0,763 Обернений і високий. Чим вища 
частка встановлених 

потужностей для електроенергії 
з ВДЕ, тим менший рівень 

викидів до ВВП 

Розроблено автором за даними: [5; 7; 8].

Рис. 4. Сценарії світових викидів вуглецю, Гт

Розроблено автором за даними international Energy Agency [7].
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дуже низькою. За динамікою приросту обсягів чистої
енергії в лідерах Корея, Китай, Бразилія і Туреччина.
Однак за часткою ВДЕ в енергетичному балансі лідером
залишається Німеччина і ЄС-27. Темпи зростання об-
сягів ВДЕ значно перевищують темпи зростання вироб-
ництва електроенергії загалом. Отже, енергоконверсія
реально просувається і вона вже справляє певний вплив
на зниження вуглецеємності економіки. Найбільш ус-
пішно ці процеси йдуть в Німеччині, Китаї, США, Скан-
динавських країнах.

ВИСНОВКИ
1. Енергоконверсія відіграє провідну роль для ста-

лого низьковуглецевого розвитку оскільки може забез-
печити цей розвиток більше ніж наполовину. Енергети-
ка легко піддається конверсії, оскільки по ній уже знай-
дено рішення (технічні і технологічні).

2. Основні напрями енергоконверсії: а) енего-
ощадність, тобто різке скорочення витрат традиційних
вуглецевих енергоносіїв за рахунок раціоналізації ви-
користання; б) енергомодернізація — тобто заміна од-
них вуглецевих енергоносіїв на інші — з меншими вики-
дами вуглецю, тобто високовуглецевих на низьковугле-
цеві; в) енергоінновація — тобто заміна вуглецеємних
енергоносіїв безвуглецевими (ВДЕ).

3. Найбільш пріоритетним із зазначених напрямів
енергоконверсії за радикальністю, ефективністю, пер-
спективністю та глобальністю є енергоінновація — роз-
виток відновлювальної енергетики (ВДЕ) і насамперед
її безвуглецевих секторів (енергетика сонця, вітру, води,
землі).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх десятиліть погіршилася екологічна си-

туація у світі. Особливої актуальності набули проблеми, пов'я-
зані із створенням стійкого й екологічно безпечного розвитку
суспільства. Виникла необхідність комплексного вирішення цих
проблем за допомогою екологічного аудиту, на практичну реа-
лізацію якого покладаються великі надії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Системне та фундаментальне вирішення проблем еколог-

ічного аудиту в Україні практично відсутнє. Дослідженням ок-
ремих теоретико-методологічних питань екологічного аудиту
займалися такі науковці, як І. Басанцов, О. Бондар, О. Заєць,
О. Максимів, У. Новак, Ю. Сагайдак, У. Федуник тощо. Ці на-
уковці зробили значний внесок у розвиток теоретичних ас-
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL AUDIT IN UKRAINE

У статті розглядаються екологічні проблеми, які мають глобальні масштаби. Доведено необхідність
застосування екологічного аудиту, який дає змогу спрогнозувати та упередити негативний вплив діяль-
ності підприємств на навколишнє природне середовище. Відзначено, що за допомогою екологічного аудиту
оцінюється економічна ефективність управління підприємством у сфері охорони довкілля. Зроблено вис-
новок про те, що на даний час діюче законодавство є недосконалим, а екологічні реформи у галузі охоро-
ни навколишнього природного середовища є нездійсненними. У статті розглянуто технологію проведен-
ня екологічного аудиту, яку адаптовано відповідно до вітчизняної практики аудиту. Запропоновано за-
безпечення ефективності екологічного аудиту шляхом стимулювання зацікавленості керівництва та влас-
ників підприємства у проведенні аудиту, підвищення відповідальності фахівців при здійсненні аналізу
всіх екологічних аспектів, а також узгодженості роботи аудиторів й спеціалістів підприємства.

The article deals with environmental issues that have global scale. The use necessity of environmental auditing
which makes possible to predict and prevent the negative impact of business on the environment. In fact, through
environmental audit estimated cost-effectiveness business management in the field of environmental protection.
In conclusion is noted, that, currently existing legislation is imperfect, and environmental reforms in the field of
environmental protection is overwhelming. The article reviews the technology of environmental audit, which is
adapted in accordance with national audit practice. To ensure effectiveness of environmental audit by stimulating
interest in the management and business owners in audit, increasing the responsibility of specialists in the
implementation analysis of all environmental aspects and consistency of auditors and Specialists of the company.

Ключові слова: екологічний аудит, екологічний менеджмент, навколишнє природне середовище, екологічна без-
пека, екологічні проблеми.
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пектів екологічного аудиту, проте багато питань прикладного
характеру на даний час залишаються недостатньо розробле-
ними.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Посилення ролі екологічного аудиту як інструмента, за

допомогою якого оцінюється економічна ефективність управл-
іння підприємством у сфері збереження довкілля вимагає по-
глибленого дослідження організаційних питань, що мають у
сучасних умовах надзвичайно важливе не тільки теоретичне, а
й практичне значення. Вивчення цих питань та вирішення низки
проблем, які дали б змогу адаптувати технологію проведення
екологічного аудиту відповідно до вітчизняної практики ауди-
ту й підвищити ефективність його результатів, визначили мету
та завдання нашого дослідження.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Екологічний аудит з'явився у 70-х роках минулого століття

в економічно розвинутих країнах, зокрема США, Канаді, Японії
тощо. Передумовами для його появи та розвитку стали свідоме
розуміння погіршення стану довкілля, необхідність чіткого рег-
ламентування охорони навколишнього середовища та викори-
стання природних ресурсів, застосування жорстких санкцій
економічного характеру до порушників екологічного законо-
давства [2, с. 43].

У міжнародній практиці екологічний аудит реалізований у
практичний механізм діяльності, що грунтується на законо-
давчій і нормативно-методичній базі, має широку організацій-
ну інфраструктуру і оснащений кваліфікованими кадрами еко-
логічних аудиторів [1, с. 40].

У сучасних умовах в Україні також виникла необхідність
здійснення екологічного аудиту, що викликано реаліями рин-
кової економіки, вимогами національного законодавства та
міжнародних угод, потребою гармонізації екологічних та еко-
номічних аспектів розвитку економіки.

Екологічні проблеми України загалом не відрізняються від
відомих світових проблем:

— зміна клімату, зокрема ослаблення озонового рівня;
— забруднення атмосфери з утворенням кислотних опадів

й отруйних речовин;
— забруднення вод (морів та річок) важкими металами і

хімічними сполуками;
— виснаження і забруднення поверхневих вод і грунту;
— скорочення площі лісів;
— зниження здатності природного середовища до самоочи-

щення і самовідновлення;
— утворення збудників нових захворювань рослин, тварин

і людини [5, с. 38—43].
Охорона навколишнього природного середовища, раціо-

нальне використання природних ресурсів, забезпечення еколо-
гічної безпеки життєдіяльності людини є невід'ємною умовою
сталого економічного та соціального розвитку України.

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забез-
печення додержання законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища в процесі господарської та
іншої діяльності.

Основними завданнями екологічного аудиту є:
— збір достовірної інформації про екологічні аспекти ви-

робничої діяльності об'єкта екологічного аудиту;
— встановлення відповідності об'єктів екологічного ауди-

ту вимогам законодавства про охорону навколишнього природ-
ного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;

— оцінка впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на
стан навколишнього природного середовища;

— оцінка ефективності, повноти і обгрунтованості заходів,
що вживаються для охорони навколишнього природного сере-
довища на об'єкті екологічного аудиту [6].

Основні організаційні засади виконання аудиторських завдань
у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні
визначені у Законі "Про екологічний аудит" від 24 червня 2004 р.
№1862-ІV та у "Положенні про сертифікацію екологічних ауди-
торів" від 12 січня 2005 р. №8. Державне регулювання екологічно-
го аудиту представлено також низкою законодавчо-нормативних
актів: законами України "Про охорону навколишнього природно-
го середовища", "Про екологічну експертизу", "Про охорону ат-
мосферного повітря", "Про зону надзвичайної екологічної ситу-
ації", "Про Загальнодержавну програму формування національ-
ної екологічної мережі України на 2000 — 2015 роки", Постано-
вою № 2751-ХІІ "Про порядок обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, орган-
ізацій i об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону
навколишнього природного середовища" тощо.

Вважаємо, що діюче законодавство є недосконалим, а еко-
логічні реформи у галузі охорони навколишнього природного
середовища є нездійсненними, наслідком чого є серйозні еко-
лого-демографічні проблеми в державі.

Згідно з законодавством, екологічний аудит проводиться в
процесі приватизації об'єктів державної власності, іншої зміни
форми власності, зміни конкретних власників об'єктів, а також для
потреб екологічного страхування, в разі передачі об'єктів держав-
ної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію,
створення на основі таких об'єктів спільних підприємств, створен-
ня, функціонування і сертифікації систем екологічного управлін-
ня, а також здійснення господарської та іншої діяльності тощо [6].

Об'єктами екологічного аудиту є:
— підприємства, установи та організації, їх філії та пред-

ставництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші госпо-
дарські об'єкти;

— системи екологічного управління;
— інші об'єкти, передбачені законом.
Екологічний аудит може проводитися щодо підприємств,

установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань,
окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або
щодо окремих видів їх діяльності.

Екологічний аудит повинен здійснюватись із дотриманням
принципів незалежності, конфіденційності, наукової обгрунто-
ваності, законності, достовірності, неупередженості, докумен-
тального підтвердження, персональної відповідальності ауди-
тора [6].

Екологічний аудит повинен проводитися на підставі дого-
вору між замовником та виконавцем.

Виконавцями екологічного аудиту можуть бути фізичні та
юридичні особи (екологічні аудитори), кваліфіковані для
здійснення екологічного аудиту відповідно до законодавства.

Виконавці екологічного аудиту несуть відповідальність пе-
ред замовником за виконання зобов'язань та достовірність вис-
новків екологічного аудиту.

Як зазначає ряд авторів, екологічний аудит повинен вико-
нуватись у певній послідовності [3; 4; 7; 8]. Процес екологічного
аудиту умовно можна поділити на три основних етапи:

1. Підготовка здійснення екологічного контролю на
підприємстві.

2. Дослідження та збір інформації.
3. Завершення перевірки i розробка рекомендацій.
Як зазначено на рисунку 1, кожен з етапів екологічного

аудиту деталізується реалізацією конкретних аудиторських зав-
дань та виконанням певних процедур. Розглянемо кожен з етапів
та внесемо певні коригування з метою оптимізації організацій-
ної моделі екологічного аудиту.

На першому етапі аудитор повинен визначити мету та зав-
дання екологічного аудиту, а також встановити перелік питань,
які потребують першочергового вирішення. Аудитору слід вив-
чити екологічну ситуацію на підприємстві, ознайомитися з його
екологічною політикою та визначити існуючі проблеми. Доц-
ільно розробити перелік питань й провести анкетування керів-
ництва стосовно охорони навколишнього природного середо-
вища, вивчити внутрішню документацію з досліджуваних про-
блем. Далі аудитору слід укласти договір на здійснення еколог-
ічного аудиту. Після цього необхідно розробити стратегію ауди-
торської перевірки й скласти програму із зазначенням конкрет-
них процедур контролю, термінів їх виконання, виконавців та
місця проведення.

На другому етапі аудитор повинен зібрати й підготовити
необхідну для проведення перевірки інформацію. При цьому він
повинен провести огляд території та приміщення; вивчити ви-
робничі процеси; здійснити необхідні випробування, аналізи,
експертизу, заміри тощо; виявити зони потенційного екологіч-
ного ризику, оцінити ефективність та економічність системи
заходів підприємства щодо зменшення екологічного ризику.
Аудитору доцільно оцінити систему екологічного менеджмен-
ту підприємства. Для здійснення деяких експертних оцінок мо-
жуть залучатися спеціалізовані установи й фахівці. На даному
етапі екологічний аудитор повинен зібрати достатню кількість
аудиторських доказів для подальшого формування своєї дум-
ки щодо досліджуваних екологічних питань. Докази мають бути
надійними та достовірними.

Зібрані докази екологічного аудиту повинні використову-
ватися для визначення відповідності об'єкта екологічного аудиту
вимогам законодавства України про охорону навколишнього
природного середовища та нормативно-правових актів щодо
охорони навколишнього природного середовища.

Усі дані повинні оцінюватися згідно зі встановленими кри-
теріями, які є кількісними та якісними показниками, заснова-
ними на місцевих, регіональних, національних або міжнарод-
них вимогах. Отримані докази та результати власних суджень
аудитор повинен зафіксувати у робочих документах. За кож-
ним із досліджуваних питань має бути сформований проміжний
висновок.

Як i при будь-якому аудиті, екологічний аудит має свої ри-
зики. Основний з них полягає у невідповідній інтерпретації та
оцінці досліджуваних аудитором питань. Причинами можуть
бути надмірна довіра до даних екологічного менеджменту i си-
стеми внутрішнього контролю підприємства, низька надійність,
достовірність та повнота зібраної інформації, недостатня
кількість проведених аудиторських процедур, шахрайство кер-
івництва або персоналу підприємства, ризик вибіркової пере-
вірки, неправильно обрана методика перевірки. У процесі еко-
логічного аудиту можуть використовуватись такі методи i спо-
соби контролю, як спостереження, огляд, опитування, анкету-
вання, тестування, документальна перевірка, контрольні замі-
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ри, підрахунок, лабораторний аналіз,
економічний аналіз, оцінка, запит, мо-
делювання, вибіркова перевірка.

На третьому етапі екологічного
аудиту зібрана інформація має бути уза-
гальнена, повинні бути зроблені підсум-
ки. Попередні результати мають бути
доведені до керівництва підприємства.
Екологічний аудитор за результатами
перевірки повинен сформувати виснов-
ки та розробити рекомендації, які в по-
дальшому будуть передані замовникові
екологічного аудиту.

Результати екологічного аудиту
мають відображатися у формі Звіту про
екологічний аудит. Звіт про екологічний
аудит може бути позитивним, умовно
позитивним (із застереженням) або не-
гативним.

Звіт є офіційним документом, що
містить професійну оцінку екологічно-
го аудитора щодо відповідності діяль-
ності об'єкта екологічного аудиту за-
конодавству про охорону навколиш-
нього природного середовища, вико-
ристання природних ресурсів та забез-
печення екологічної безпеки, а також
іншим критеріям екологічного аудиту.
Звіт про екологічний аудит може
містити рекомендації щодо заходів, які
необхідно вжити для усунення вияв-
лених невідповідностей. Звіт про еко-
логічний аудит є власністю його замов-
ника і підставою для прийняття ним
відповідних рішень. Крім замовника,
звіт має подаватися органу виконавчої
влади чи органу місцевого самовряду-
вання, за ініціативою якого проводив-
ся екологічний аудит. Оприлюднення
результатів екологічного аудиту доз-
воляється в межах, визначених Зако-
ном України "Про екологічний аудит"
та договором на проведення такого
аудиту. Висновки екологічного ауди-
ту мають характер рекомендацій і не є
обов'язковими для керівництва під-
приємства.

ВИСНОВКИ
Для покращення екологічної ситуації в Україні необхідним

є проведення екологічного аудиту. Підвищення ефективності
екологічного аудиту можливе за умови зацікавленості керівниц-
тва та власників підприємства у проведенні аудиту, відповідаль-
ності фахівців при здійсненні аналізу всіх екологічних аспектів,
а також узгодженості роботи аудиторів й спеціалістів підприє-
мства.

Вважаємо, що екологічний аудит повинен стати обов'язко-
вим елементом роботи вітчизняних аудиторів. Це підвищить
рівень якості їхньої діяльності та сприятиме подальшій інтег-
рації нашої держави в європейське та світове економічне співто-
вариство.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасних умовах питання стратегічного управління

ресурсним потенціалом набувають нового змісту та вима-
гають переосмислення підходів до формування стратегії
розвитку сільськогосподарських підприємств. Головним
завданням аграрних підприємств є подолання негативних
тенденцій уповільненого економічного зростання, зупинен-
ня спаду виробництва, зміцнення та підвищення ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу. Сьогодні
більшість підприємств АПК функціонують в умовах поси-
лення міжнародної конкуренції на фоні негативних
наслідків фінансово-економічної кризи. В таких умовах
особливої гостроти набувають питання забезпечення управ-
лінської діяльності з використанням передових технологій
побудови стратегії раціонального використання та розпод-
ілу ресурсів підприємства в умовах внутрішньої координації
зусиль щодо прийняття управлінських рішень, здійснення
стратегічного передбачення та адаптації до змін зовнішнь-
ого середовища.
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МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
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METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF STRATEGIES FOR MANAGING THE RESOURCE
POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У рамках загальної методології стратегічного управління акцентовано увагу на необхідність викори-
стання системного підходу в стратегічному управлінні ресурсним потенціалом сільськогосподарських
підприємств. Запропоновано концепцію стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства.
Встановлено, що методологія розробки стратегії управління ресурсним потенціалом базується на засто-
суванні принципів, специфічних методів прийняття стратегічних рішень та засобів їх практичної реалі-
зації, які дають змогу підприємствам раціонально використовувати свій ресурсний потенціал. Узагаль-
нено теоретичні здобутки та сформовано авторський підхід до принципів, які використовують при реал-
ізації стратегії в стратегічному управлінні ресурсним потенціалом. Розглянуті чинники, що стримують
вихід аграрних підприємств на траєкторію сталого розвитку та впливають на їх стратегічний стан.

As part of the overall methodology of strategic management, emphasis is put on the need to deploy the
systematic approach to strategic management of resource potential at agricultural enterprises. The concept of
strategic management of an entity's resource potential is proposed. It has been established that the methodology
of development of resource potential management is based on application of the principles, specific techniques
for making strategic decisions and their implementation tools that enable businesses to efficiently utilise their
resource potential. Theoretical findings are generalized and the author's approach to the principles used in the
implementation of the strategy in the strategic management of resource potential is formed. Factors are considered
which constrain the agricultural enterprises on their way towards sustainable development and influence their
strategic position.

Ключові слова: концепція стратегічного управління ресурсним потенціалом, принципи реалізації стра-
тегії управління ресурсним потенціалом підприємства, модель формування стратегії управління ресурсним
потенціалом, фактори, що впливають на формування стратегії ресурсного потенціалу підприємства.

Key words: the concept of resource potential strategic management, principles of realizing the management strategy
for an entity's resource potential, a model of resource potential management strategies formation, the factors influencing
the strategy of an entity's resource potential formation.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Розроблення стратегій управління стає все більш акту-

альною для аграрних підприємств, котрі функціонують в
умовах жорсткої конкуренції між вітчизняними та зарубі-
жними товаровиробниками. Однак деякі аспекти методо-
логічного характеру стратегічного управління ресурсним
потенціалом підприємств АПК донині не отримали належ-
ного наукового розроблення. Складність та багатоас-
пектність питань методології стратегічного управління, не-
достатня розробленість стратегії управління ресурсним
потенціалом обумовили мету дослідження, його акту-
альність, наукову та практичну значимість.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові дослідження питань пов'язаних зі стратегічним

управлінням знайшли своє відображення в працях багатьох
учених-економістів: І. Ансофф, Д. Андерсон, К. Боумен,
Дж. Гелбрейт, П. Друкер, Дж. Дунган, Б. Карлоф,
Ж.-Ж. Ламбен, К. Макконел, М.Х. Мескон, Е. Мюррей,
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М. Портер, В. Гончаров, В. Богачов, І. Ігнатьєва, Т. Калі-
неску, В. Месель-Веселяк, В. Ткаченко. Однак на сьогодні
ще не сформувалося єдиної думки щодо характеру стратегії,
і, як наслідок, однозначності підходів щодо розроблення ме-
тодології стратегічного управління ресурсним потенціалом
сільськогосподарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як справедливо зауважує Ю. Лопатинський [1], до-

слідження стратегічних напрямів розвитку вітчизняних аг-
рарних підприємств повинно відбуватися з урахуванням
його специфіки, до якої необхідно віднести:

— значний рівень конкуренції у секторі (коли безліч
виробників продають стандартизовану продукцію) на фоні
значно нижчого його рівня у галузях-контрагентах, в умо-
вах недостатності державних сільськогосподарських про-
грам;

— неможливість широкого використання в якості об'єк-
та вільної купівлі-продажу землі як основного засобу
сільськогосподарського виробництва, необхідність держав-
ного регулювання та встановлення обмежень цього проце-
су;

— тривалість періоду та складність формування ринку
землі в умовах вітчизняної економіки;

— значний вплив глобалізації аграрних ринків;
— наявність тривалих традицій та елементів консерва-

тизму поведінки селян;
— яскраво виражена сезонність виробництва; велика

тривалість операційного циклу, вагомі авансові витрати
коштів і значне незавершене виробництво.

До інших особливостей галузі сільськогосподарського
виробництва відноситься, як відомо, поєднання економіч-
них і біологічних процесів, пов'язаних із фізіологічними та
біологічними властивостями живих організмів тварин і рос-
лин, значною залежністю від природно-кліматичних умов.
Обмежуючим фактором аграрного розвитку є також не-
стабільність його функціонування та наявність значного ри-
зику, що робить сільське господарство відносно неконку-
рентоспроможним щодо інших секторів національної еко-
номіки й формує специфічний господарський уклад галузі,
трансформація якого не може здійснитися швидкими тем-
пами.

Широта предмета дослідження зумовлює методологіч-
ну потребу у використанні системного підходу з доповню-
ючими компонентами (структурно-функціонального ана-

лізу, синергетики, еволюційної економіки) у
рамках загальної методології стратегічного уп-
равління.

Непередбачувані зміни в оточенні підприє-
мства сприяють використанню в управлінні
підприємствами нових методів аналізу, плану-
вання, розроблення власних конкурентних
стратегій, систем взаємодії з виробниками та
постачальниками ресурсів.

Неможливо не погодитися з І.А. Ігнатьєвою
[2, с. 9.], яка зауважує, що реакцією на зміну
умов функціонування підприємств, що орієнту-
валися на виробництво, є нова система управл-
іння, яка поєднує в собі відоме тактичне та опе-
ративне управління та новий елемент — стра-
тегічне управління — з притаманними йому за-
гальними та конкретними функціями.

На думку І. Ансоффа, М.І. Круглова, С.О.
Попова [3, 4, 5], стратегічне управління відіграє
провідну роль у новій системі управління за
умови використання трьох елементів, що по-
єднують підприємство із зовнішнім середови-
щем. До таких елементів слід віднести:

— прогнозування майбутніх проблем та
можливостей підприємства в зовнішньому се-
редовищі;

— прогнозування характеру можливостей
підприємства, необхідного для успішної діяль-
ності та управління ними;

— адаптація розвитку підприємства до непередбачених
змін в зовнішньому середовищі.

Опираючись на теорію загального менеджменту, стра-
тегічне управління ресурсним потенціалом можна розгля-
дати як сукупність специфічних процесів з прийняття уп-
равлінських рішень щодо формування місії та визначення
цілей підприємства щодо вибору та реалізації стратегії
ефективного використання ресурсів у ринковому середо-
вищі. Проте слід відмітити, що підприємство функціонує в
ринковому середовищі в умовах невизначеності та харак-
теризується повнотою, швидкістю надходження, достовір-
ністю інформації про поведінку чинників зовнішнього се-
редовища. Умови невизначеності можна поділити на дві ча-
стини: мікро- та макро- невизначеність. У діяльності
підприємства "мікро" невизначеність виникає на низовому
та середньому рівні управління підприємством, а "макро"
— на верхньому рівні управління.

Кожне підприємство функціонує в ринковому середо-
вищі та співпрацює з конкурентами. Для цього підприєм-
ство повинне володіти здатністю передбачати дії конку-
рентів та адекватно реагувати на них. Конкуренція на рин-
ку є однією з причин виникнення стратегічного управління,
а успіх підприємства залежить від уміння зберігати, нако-
пичувати та уміло використовувати ресурси, розміщуючи їх
у прибуткових зонах. Стратегічне управління спрямовується
на створення конкурентних переваг підприємства в конку-
ренції за ресурси на ринку задоволення потреб споживача.
Виходячи з наведеного вище, концепцію, що відображає
стратегічне управління ресурсним потенціалом підприєм-
ства наведено на рисунку 1.

Розробка стратегії ефективного управління ресурсним
потенціалом підприємства вимагає від менеджерів досягнен-
ня збалансованості функціонування всіх її елементів: цілей,
персоналу, технологій та структури. Така збалансованість
забезпечує відповідність поставлених цілей підприємства
необхідними ресурсами, що діють на вхід підприємства.
Перероблення ресурсів, у свою чергу, здійснюється за до-
помогою використання передових технічних та технологіч-
них елементів ресурсного потенціалу підприємства.

Використання прогресивних технологій вимагає втру-
чання у виробничий процес кваліфікованого персоналу, зу-
мовлює поділ виробничих функцій та формування робочих
місць. Формування ефективного виробництва потребує по-
будови адекватної організаційної структури, здатної до
реалізації завдань з ефективного використання ресурсного
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Рис. 1. Модель формування стратегії управління ресурсним
потенціалом підприємства

Джерело: власна розробка.
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потенціалу. А виходи підпри-
ємства через готову продук-
цію сприятимуть задоволен-
ню вимог зовнішнього сере-
довища або споживачів.

Методологія розробки
стратегії управління ресурс-
ним потенціалом базується
на застосуванні принципів,
специфічних методів прий-
няття стратегічних рішень та
засобів їх практичної реалі-
зації, які дають змогу підпри-
ємствам раціонально викори-
стовувати свій ресурсний по-
тенціал з урахуванням вимог
нестабільного зовнішнього
середовища з метою реалі-
зації поставлених цілей.

Науковцями використо-
вуються як загальні принци-
пи менеджменту, так і прин-
ципи, що притаманні лише
стратегічному менеджменту.
Узагальнивши теоретичні
здобутки дослідників, може-
мо сформулювати власний
підхід до принципів, які вико-
ристовують при реалізації
стратегії в стратегічному уп-
равлінні ресурсним потенціа-
лом (табл. 1).

Використання таких
принципів залежить від мас-
штабу застосування та обра-
ної моделі стратегічного
управління, яку обирає кері-
вництво підприємства.

Концепція конкурентних
переваг на ринках базується
на організації виробничого
процесу і вибору того ринку,
в який можливо увійти і де
можна конкурувати. Ос-
таннім часом більшість під-
приємств, що діють на світо-
вому ринку, перейшли від
конкуренції, яка базувалася
на збуті до конкуренції, що
використовує інвестиційні
стратегії з метою удоскона-
лення виробничих процесів.
За такого підходу викорис-
тання стратегії управління
ресурсним потенціалом у ви-
робництві повинне бути гнуч-
ким, що дасть змогу пристосуватися до змін, своєчасно взає-
модіяти зі споживачем та мінливим навколишнім середови-
щем.

Сучасній моделі стратегічного управління ресурсним
потенціалом сільськогосподарського підприємства прита-
манні такі етапи як визначення місії; формування стратегі-
чних цілей; формування системи цілей; розробка стратегій
досягнення цілей та механізм реалізації стратегії. В моде-
лях стратегічного менеджменту, що пропонуються в сучас-
них літературних джерелах [7, 8, 9, 10, 11] ці процеси відно-
сять до стратегічного планування. Формування місії та цілей
пропонується проводити після детального аналізу страте-
гічних проблем, що відбуваються в діяльності підприємства
та її зовнішньому оточенні. Зазначений підхід використо-
вується на етапі розроблення методології стратегічного
планування та був запропонований П. Друкером.

Сучасна модель стратегічного управління ці процеси
відносить до самостійного етапу, що забезпечується вико-

нанням функції "цілевстановлення". На думку І.А.  Ігнать-
євої, розробка стратегій досягнення цілей, що базується на
існуючій методології, теж не відповідають новій парадигмі
стратегічного менеджменту. Діюча методологія базується
на досконалому проведенні стратегічного аналізу (перспек-
тивного) та розробці детальних стратегій за всіма напряма-
ми діяльності підприємства. Ці процеси належать до стра-
тегічного планування, яке розглядається як функція стра-
тегічного менеджменту [2, с. 22]. Така концепція вступає в
протиріччя з теорією загального менеджменту.

Слід зауважити, що будь-яка модель управління
підприємством базується на відповідній концепції. Концеп-
ція управління — це система ідей, принципів, уявлень, що
зумовлюють мету функціонування організації, механізм
взаємодії суб'єкта та об'єкта управління, характер взаємодії
між окремими ланками його внутрішньої структури, а та-
кож необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього
середовища на розвиток підприємства. Здійснення аналізу

Таблиця 1. Характеристика принципів при реалізації стратегії управління
ресурсним потенціалом підприємства

Джерело: складено на основі [2, с. 19—20; 6, с.11].

Принципи Характерна особливість та зміст 

Методичні принципи 

Пріоритетності Визначає необхідність встановлення пріоритетів досягнення цілей та пріоритетів 

реалізації стратегії. В умовах використання внутрішнього потенціалу та обмежених 

ресурсів організація не може забезпечувати усі визначені цілі та стратегії одночасно. 

Тому вона повинна віддавати якісь пріоритети тій чи іншій цілі та стратегії, 
встановлювати послідовність реалізації стратегій. Пріоритети необхідно 

встановлювати, виходячи із співвідношення позитивних результатів та витрат 

Обгрунтованості Кожне положення стратегії повинно бути підтверджене науковими дослідженнями. 

Обгрунтованість забезпечує реалістичність стратегії. Недостатньо обгрунтована 

стратегічна програми породжує результати, які істотно відрізняються від очікуваних, 

вимагає не передбачуваних витрат і тому не забезпечує конкурентоспроможності 
підприємства 

Адекватності Суттєвою загрозою для стратегії є некритичне запозичення її, перенесення в інші 
економічні реалії, навіть якщо вона за певних умов забезпечила успішні результати. 

Стратегія повинна максимально враховувати і використовувати національні, 
регіональні особливості конкретної економічної ситуації, в якій вона реалізується 

Прозорості Стратегія повинна мати чіткий і зрозумілий виклад, містити механізми доведення її 
положень, логіки і цільових орієнтирів до виконавців  

Спадковості Характеризує закономірний перехід від головних ознак існуючого ресурсного 

потенціалу до бажаного потенціалу при визначенні стратегій діяльності підприємства. 
Визначення наявного ресурсного потенціалу є важливим чинником, оскільки 

неможливо приймати ефективні управлінські рішення щодо функціонування 

підприємства в майбутньому, не володіючи інформацією про те, якими ресурсами 

володіє підприємство нині, і які можливо буде використати в майбутньому 

Коригування Характеризує необхідність постійного проведення змін у цілях та стратегіях для їх 

узгодження з поточними умовами діяльності підприємства. Стратегічне управління 

передбачає своєчасне прийняття стратегічних рішень відповідно до умов та обставин, 

змінюючи ці цілі та коригуючи розроблені стратегії 
Концентрації 
зусиль 

Визначає, що при виборі стратегій необхідно концентрувати зусилля на пріоритетних 

напрямах діяльності, які мають високу вірогідність успіху. Завдяки цьому принципу 

підприємство повинне створювати свої конкурентні переваги 

Зіставлення Визначає технологію проведення перспективного аналізу. Результати оцінки ресурсного 

потенціалу підприємства не будуть мати об’єктивний характер, якщо його складові не 

будуть зіставлені з відповідними чинниками зовнішнього середовища. Лише такий 
аналіз дозволить обрати правильну гіпотезу щодо умов та можливостей майбутнього 

використання ресурсного потенціалу 

Синергізму Визначає правила формування механізму реалізації стратегій діяльності підприємства. 

Враховує можливі синергетичні ефекти при прогнозуванні стратегічних результатів 

розвитку підприємства. Стратегічне управління повинне формуватися як єдина система 

виконання усіх загальних функцій управління. Взаємозв’язок між різними видами 

діяльності підприємства повинен забезпечувати єдність напрямів діяльності 
Операційні принципи 

Моделювання 

ресурсної стійкості 
Використання моделей для оцінки ресурсної стійкості підприємства, для якісної та 

кількісної оцінки та аналізу ризиків, вибору ресурсних стратегій та прогнозування їх 

впливу на зміни економічного стану підприємства 

Економічний 

моніторинг 

Безперервний аналіз економічної ситуації, процесу реалізації інвестиційних проектів, 

параметрів стійкості ресурсів з метою своєчасного виявлення відхилень та прийняття 

управлінських рішень 

Комплексне 

управління 

Управління ресурсним потенціалом у довгостроковому, короткостроковому та 

оперативному періодах, використовуючи при цьому прийоми стратегічного, 

інноваційного, інвестиційного антикризового менеджменту 

Підконтрольності Стратегічна програма повинна бути доступною не лише щодо сприйняття, а й щодо її 
здійснення, містити чітко визначені критерії її реалізації, досягнення конкретних 
результатів, передбачати застосування чітких її оцінок 

Логічності Пропоновані стратегічні рішення повинні базуватися на глибокому аналізі ситуації, 
обгрунтованих висновках, бути чітко вмотивованими, системними та зрозумілими 
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концепції стратегічного управління ресурсним потенціалом
дає можливість:

по-перше, систематизувати та виокремити характерні
риси, що базуються на поєднанні теорії; системному, ситу-
аційному та цільовому підходах до діяльності підприємства,
що трактується як відкрита соціально-економічна система;
орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує підприємство;

по-друге, дозволяє створювати адекватні цим умовам
системи стратегічного управління, які відрізняються одна
від одної залежно від особливостей підприємства та харак-
теру зовнішнього середовища;

по-третє, аналіз, інтеграція та застосування інформації
для прийняття стратегічних рішень дає змогу визначити
зміст та послідовність дій щодо змін на підприємстві завдя-
ки зменшенню невизначеності ситуації;

по-четверте, реалізація концепції стратегічного управ-
ління ресурсним потенціалом підприємством можлива лише
тоді, коли підприємство є стратегічно орієнтованим. Тобто
підприємство, в якому персонал має стратегічне мислення,
застосовується система стратегічного планування, що дає
змогу розробляти та використовувати систему стратегічних
планів.

У діючих підприємств не існує різкого переходу від
однієї (старої) стратегії до іншої — нової. Це складний пе-
рехідний період пошуку шляхів, що ведуть до досягнення
довгострокових цілей. Тому розробка нової стратегії відбу-
вається паралельно виконанню діючої стратегії. Підприєм-
ства, які сповідують стратегічну орієнтацію, мають такі пе-
реваги:

— зменшення до мінімуму впливу можливих негатив-
них змін, а також факторів "невизначеності майбутнього";

— можливість враховувати об'єктивні (зовнішні і
внутрішні) фактори, що формують зміни, зосередитись на
вивченні цих факторів;

— спрощення роботи по забезпеченню довго- та корот-
кострокової ефективності та прибутковості;

— можливість зробити підприємство більш керованим,
оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога
порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями,
конкретизованими у вигляді планових завдань;

— можливість встановлення системи стимулювання для
розвитку гнучкості та пристосованості підприємства і ок-
ремих його підсистем до змін;

— забезпечення динамічності змін через прискорення
практичних дій щодо реалізації стратегічних планів на основі
відповідної системи регулювання, контролю та аналізу;

— розвиток ресурсного потенціалу та системи зовнішніх
зв'язків, що є сприйнятливими до змін і дають можливість
досягти майбутніх цілей;

— здійснення більш ефективного розподілу ресурсів та
їх концентрація на досягнення певних цілей;

— чітко формується загальне бачення підприємства,
довгострокові та середньострокові цілі, що дисциплінує всю
його діяльність;

— з'являється змога передбачити можливі ризики діяль-
ності підприємства.

При впровадженні стратегії використання ресурсного
потенціалу необхідно враховувати, принаймні, три ключо-
вих фактори:

по-перше, забезпеченість її ресурсами;
по -друге, характер та ступінь зміни організаційної

структури та культури підприємства з метою їх адаптації
до нової стратегії;

по-третє, управління змінами на підприємстві [12].
Зміна ресурсної бази залежить від міри відмінності

нової стратегії від базової. З цієї точки зору в ресурсному
плануванні можливо виокремити три категорії.

Перша категорія — це стратегії, що потребують незнач-
них змін в ресурсній базі на зразок мінімального збільшен-
ня фінансування для незначного розширення виробництва
та залучення додаткового персоналу з метою ліквідації де-
фіциту робочої сили. Однак стратегія незначних змін може
потребувати продажу окремих видів активів чи незначного
скорочення людських ресурсів.

До другої категорії відносять стратегії, що вимагають
суттєвого збільшення ресурсної бази для забезпечення
крупномасштабної програми росту. З цією метою викорис-
товують внутрішній перерозподіл ресурсів та купівлю до-
даткових ресурсів від зовнішніх постачальників. Перероз-
поділ ресурсів означає їх скорочення в одних ланцюгах вар-
тості та збільшення в інших ланцюгах або продаж облад-
нання з метою інвестування отриманих коштів у зону рос-
ту.

Третя категорія стратегій передбачає скорочення ресур-
сної бази у зв'язку з тим, що компанія знаходиться в зоні
спаду. Якщо після аудиту ресурсів виявиться, що на
підприємстві є занадто велика кількість ресурсів (багато
службовців, значна площа земельних угідь та ін.), то вжи-
ваються заходи для їх скорочення. Надлишок капіталу чи
фізичних ресурсів можуть бути успішно реінвестовані в ті
сфери бізнесу, які пов'язані з пожвавленими ринками.

При цьому ресурси підлягають аудиту на предмет:
— достатності (чи є їх в достій кількості для досягнен-

ня поставленої мети):
— відповідності (чи відповідає їх стан, місце та якість

поставленій меті);
— наявності (чи є в наявності та в необхідній кількості

ресурси в даний час).
Для того, щоб ресурси задовольняли вимогам обраної

стратегії, їх постійно розвивають та контролюють. Не менш
важливою проблемою планування ресурсів є забезпечення
їх прогресивності. Для підприємств сільськогосподарсько-
го виробництва, скажімо в промисловому птахівництві, це є
особливо актуальним у частині технологічного обладнан-
ня, а також компонентів систем автоматизованого управл-
іння процесами вирощування, відгодівлі, виготовлення на-
півфабрикатів та реалізації споживачам з використанням
інформаційних ресурсів та комп'ютерної техніки.

При розробленні стратегії управління ресурсним потен-
ціалом необхідно враховувати загальні риси, що притаманні
будь-якій стратегії. До таких характеристик, як зазначає
О.М. Люкшинов [13] слід віднести такі:

1. Розробка стратегії завершується встановленням за-
гальних напрямів, виконання яких забезпечить зростання і
зміцнення позицій організації.

2. Сформульована стратегія може бути використана для
розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль стра-
тегії в пошуку полягає в тому, щоб, по-перше, допомогти
зосередити увагу на певних ділянках і можливостях, по-дру-
ге, відкинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією.

3. Необхідність у реалізації виробленої стратегії відпа-
де, щойно реальний процес розвитку виведе підприємство
на бажані рубежі.

4. У ході формулювання стратегії не можна передбачи-
ти всі можливості, які відкриються при складанні проекту
конкретних заходів. Тут часто доводиться користуватися
узагальненою, неповною і неточною інформацією з альтер-
нативних можливостей.

5. У міру того, як у процесі пошуку відкриваються кон-
кретні альтернативи, з'являється і більш точна інформація,
яка може поставити під сумнів обгрунтованість початково-
го стратегічного вибору. Тому успішне використання стра-
тегії неможливе без зворотного зв'язку.

6. Для відбору тих чи інших проектів застосовуються як
стратегії, так і орієнтири, тому може здатися , що це одне і
те ж, у той час як орієнтиром є мета, до якої прагне підприє-
мство, а стратегія   засіб для досягнення цієї мети. Орієнти-
ри — це більш високий рівень прийняття рішень. Стратегія,
виправдана при одному наборі орієнтирів, не буде такою,
якщо орієнтири підприємства зміняться.

7. Стратегія і орієнтири взаємозамінні як в окремі мо-
менти, так і на різних рівнях розвитку підприємства. Деякі
параметри ефективності (наприклад, частка ринку) в один
період часу служать орієнтирами, а в іншій — виступають у
ролі стратегії організації. Оскільки орієнтири і стратегії
виробляються всередині підприємства, виникає типова
ієрархія: те, що на верхніх рівнях управління є елементами
стратегії, на нижніх   перетворюється в орієнтири.
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Виходячи з цього, слід констатувати, що розроблення
стратегії підприємства полягає у формуванні філософії
бізнесу на основі аналізу стратегічних проблем підприєм-
ства, його конкурентного становища. Прикладні питання
розробки стратегії вирішуються не лише з урахуванням виз-
начення параметрів, що впливають на вибір варіантів стра-
тегії та методів, за якими слідують моделі деталізації, а й
забезпеченні реальних стратегічних змін.

Розроблення стратегії управління ресурсним потенціа-
лом полягає у вмінні моделювати ситуацію, здатності вияв-
ляти необхідність змін, розробці самої стратегії, можливості
втілювати стратегію на практиці. Слід погодитися з думкою
Ю. Лапигіна, який стверджує, що при розробленні стратегії
можливі два підходи. Перший — коли припускають, що всі
можливі зміни та процеси, що відбуваються в ході реалізації
стратегії є визначеними та піддаються управлінню. А сама
стратегія зводиться лише до визначення цілей та розробці
стратегічного плану дій підприємства для досягнення на-
мічених цілей. Проте така ситуація можлива лише в корот-
кий проміжок часу, оскільки швидкість зміни зовнішнього
середовища постійно зростає. Ефективність управління в
такому разі в значній мірі визначається здатністю отрима-
ти переваги від використання змін та можливостей, що при
цьому виникають. Другий підхід полягає у визначенні тільки
напряму розвитку підприємства, який дасть змогу досягти
поставлених цілей. У такому випадку стратегія підприєм-
ства складатиметься як з продуманих цілеспрямованих дій,
так і з реакції на непередбачуваний розвиток подій [14, с.
34].

Розглядаючи характерні риси стратегії І. Ансофф заз-
начав, що "орієнтиром є цілі, яких прагне досягти фірма, а
стратегія — засіб досягнення цілей" [3, с. 69]. Або іншими
словами стратегія є системою досягнення цілей підприєм-
ства.

Зміст стратегії є відображенням, проекцією цілей на
саме підприємство та на його навколишнє середовище.
Спрямованість стратегії визначається місією підприємства,
орієнтованою як на елементи зовнішнього середовища, так
і на внутрішнє середовище — структуру ресурсного потен-
ціалу, що забезпечує підтримку системних властивостей
підприємства.

Стосовно аграрних підприємств це означає, що ефек-
тивність їх функціонування залежить від того, наскільки
грамотно та економічно обгрунтовано сільгосппідприємства
сформують та оберуть власні конкурентні стратегії.

В умовах сучасної економічної нестабільності, яка суп-
роводжується глобальною економічною кризою, проблема
використання стратегічного підходу до управління ресур-
сами аграрного підприємства набуває особливого значення
та актуальності. В економічній літературі до ресурсів відно-
сять сукупність окремих елементів, які прямо чи опосеред-
ковано беруть участь у виробничому процесі, по суті пере-
творюючи фактори виробництва у готову продукцію чи на-
дані послуги. Однак посилення конкуренції в світі вимагає
від підприємств агропромислового комплексу зосереджен-
ня на випуску конкурентоспроможної продукції. Сьогодні
неможливо уявити діяльність сільськогосподарських
підприємств без тісного взаємозв'язку з іншими галузями
економіки, розвитку матеріально-технологічної бази, вико-
ристання новітніх досягнень в галузі технології вирощуван-
ня сільськогосподарських культур, відгодівлі тварин, раці-
ональному використанні природних ресурсів. Тому ефек-
тивність господарювання в сільському господарстві зале-
жить від того, наскільки грамотно та економічно обгрунто-
вано підприємства АПК розроблятимуть та впроваджува-
тимуть конкурентні стратегії. Адже саме завдяки ефектив-
ним стратегіям сільгоспвиробники зможуть конкурувати як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Формування ефективної стратегії підприємств АПК у
першу чергу визначається необхідністю повноцінного забез-
печення з одного боку продовольчої безпеки країни, а з
іншого — перетворення аграрного комплексу у високопро-
дуктивну галузь національної економіки. Вирішення таких
важливих завдань можливе лише з використанням страте-

гічного управління в сільському господарстві, а отже, і впро-
вадження конкурентних стратегій, здатних забезпечити
достойне місце на вітчизняному та зарубіжному ринку на-
буває важливого значення.

В останні роки сільське господарство по деяким позиц-
іям досягло стабільної позитивної динаміки і все більше на-
рощує виробництво сільськогосподарської продукції. Прак-
тично завершилося формування структури виробництва та
системи його організації в процесі земельної і аграрної ре-
форми. Подальший розвиток галузі, що є однією з найбільш
важливих в економіці України, потребує якісних перетво-
рень, спроможних забезпечити підвищення конкурентосп-
роможності сільськогосподарського виробництва та продо-
вольчу безпеку держави. За рахунок власного виробництва
забезпечується внутрішня потреба у зерні, цукрі, олії, кар-
топлі, овочах, зросло споживання на одну людину молока і
м'яса.

Вивчення наукової літератури, низки доповідей про-
відних аграріїв України, дозволяє відмітити, що існує коло
невирішених проблем агропромислового комплексу, що
стримують вихід підприємств на траєкторію сталого розвит-
ку та впливають на їх стратегічний стан.

Як зазначає В.Я. Месель-Веселяк, науково обгрунтова-
ного рівня харчування, особливо продукції тваринництва,
ще не досягнуто: по м'ясу забезпечення складає 61%, моло-
ку — 54%, плодів, ягід і винограду — 57%. Урожайність
сільськогосподарських культур і продуктивність тварин
значно нижчі, ніж у розвинених країнах світу. Продов-
жується скорочення поголів'я худоби та птиці. У 2011 р.
проти 2010 р. зменшилось загальне виробництво молока на
1,4 %. Близько 30 % сільськогосподарських підприємств є
збитковими, а рентабельність виробництва більшості видів
сільськогосподарської продукції недостатня для забезпе-
чення розширеного відтворення. Низька дохідність вироб-
ництва стримує його модернізацію, впровадження нових
технологій, оновлення матеріально-технічної бази [15, с. 5].

На наш погляд, до основних чинників, що формують ці
проблеми слід віднести такі:

по-перше, відсутність стратегічного підходу в управлінні
сільськогосподарськими підприємствами та недостатній
обсяг використання стратегічного маркетингу;

по-друге, існуючий диспаритет цін між сільськогоспо-
дарською продукцією та продукцією промислових
підприємств;

по-третє, недостатня підтримка сільськогосподарського
виробництва з боку державних структур;

по-четверте, недостатня маркетингова та інвестиційна
активність на ринку аграрної продукції;

по-п'яте, неефективне використання ресурсного потен-
ціалу сільськогосподарських підприємств.

Для подолання зазначених негативних чинників під-
приємствам доцільно провести оцінку власних конкурент-
них позицій на ринку в порівнянні з іншими учасниками аг-
рарного ринку за такими напрямами:

— аналіз ресурсного потенціалу підприємства;
— ефективність використання ресурсів;
— оцінка фінансового стану підприємства.
Для реалізації зазначених напрямів слід відмітити такі

типи конкурентних стратегій, які можуть використовувати
сільськогосподарські підприємства щодо забезпечення
ефективності використання ресурсного потенціалу:

— стратегія досягнення лідерства на ринку за рахунок
низьких витрат;

— стратегія диверсифікованого виробництва;
— стратегія диференціації на локальному ринку;
— стратегія обслуговування на невеликих сегментах

ринку;
— стратегія інтеграції та кооперації.
При цьому слід виділити такі ключові моменти, які

підприємства агропромислового комплексу повинні врахо-
вувати в процесі розроблення стратегії:

1. Вибір та розробка стратегії обов'язково повинна роз-
початися з вивчення рівня та динаміки платоспроможного
попиту, ємності та структури регіонального ринку сіль-
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ськогосподарської продукції. Таке вивчення передбачає
проведення кон'юнктурного аналізу ринку, а також діагно-
стики конкурентного середовища ринку [16, с. 37—48].

2. Розроблення ефективної стратегії сільськогоспо-
дарського підприємства повинна опиратися на стратегію
АПК регіону, що набуває особливої актуальності в умовах
взаємної інтеграції економічних напрямів розвитку регіонів
країни.

Слід погодитися з думкою О.С. Віханського та О.І.
Наумова [17, с. 239], які загострюють увагу на тому, що в
стратегічному управлінні стратегія розглядається як дов-
гостроковий якісно новий напрям розвитку підприємства
стосовно засобів та форм діяльності, системи внутрішніх та
зовнішніх взаємовідносин підприємства. І якщо цілі підприє-
мства вказують на те, що має бути отримане в ході діяль-
ності підприємства, то стратегія відповідає на питання в
який спосіб та за допомогою яких дій підприємство зможе
досягти поставлених цілей в умовах мінливості зовнішньо-
го оточення.

Таке розуміння авторами стратегії виключає мож-
ливість однозначної дії в поведінці підприємства та дає мож-
ливість реалізувати намічені цілі у відповідності до існую-
чих реалій, тим самим вільно обираючи способи та можли-
вості досягнення кінцевого результату.

3. Використання ресурсного потенціалу підприємства
необхідно узгодити з розробленою стратегією. Це прово-
диться для того, щоб вище керівництво привело характер
та спрямованість діяльності функціональних підрозділів у
відповідність до завдань реалізації стратегії. Крім того, се-
ред найважливіших умов ефективного використання ре-
сурсів і, відповідно, стратегії є їх правильний розподіл в часі.
Оскільки зовнішнє середовище є досить динамічним, то і
можливості, на які орієнтована стратегія є нестабільними,
відсутність же необхідних ресурсів в потрібний момент часу
може призвести до поразки реалізації навіть ретельно про-
думаної стратегії. Допомогою в такому разі може стати ви-
користання таких інструментів як розробка та виконання
бюджетів розподілу грошових коштів, запасів, капіталовк-
ладень, продажів та ін.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, слід зауважити, що вибір

стратегії та її виконання є основними складовими стратегі-
чного управління.

Роль ресурсів в стратегічному управлінні важлива не
лише тому що без них підприємство не досягне стратегіч-
ної мети. Ресурси — це потенціал підприємства. Їх страте-
гічне значення полягає в такому:

по-перше, вони є джерелом формування оптимальної
стратегії підприємства;

по-друге, за характером використання вони принципо-
во можуть здійснювати вплив на зовнішнє середовище;

по-третє, за характером спрямованості дій, можуть
формувати специфічні стратегічні цілі підприємства.

Формування та ефективне використання ресурсного
потенціалу підприємства суттєво залежить використання
сучасної методології, а, отже, від принципів, елементного
наповнення, чинників стратегічного управлінні та впровад-
ження конкурентних стратегій як невід'ємної його части-
ни, здатних забезпечити підприємству достойне місце на
вітчизняному та зарубіжному ринку.
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ВСТУП
У всіх галузях економіки посилюється конкурентна

боротьба, одним з головних інструментів в якій стає зни-
ження витрат на виробництво продукції та економії ре-
сурсів. Сучасна практика господарювання базується на
повсякденній роботі з витратами, спрямованій на їх оп-
тимізацію, що забезпечує стабільність позицій на рин-
ку і є найбільш ефективним способом досягнення рен-
табельної роботи.

Актуальність проблеми посилюється тим, що опе-
ративний вибір дій, що коригують, у сфері управління
витратами і ресурсами потребує повсякденного відсте-
ження та зіставлення витрат не лише за окремими про-
дуктами, ринками, клієнтами, але і за всіма бізнес-про-
цесами підприємства, операціями та замовленнями, що
знижує придатність традиційних методів обліку витрат
і обумовлює їх невідповідність потребам керівництва в
управлінській інформації. У зв'язку з цим необхідність
створення і постійного вдосконалення механізму управ-
ління витратами потребує пошуку наукових підходів до
вибору методів і способів цілеспрямованої дії на про-
цес формування витрат у ході виробництва.

Вищенаведене визначає високу актуальність про-
блем управління витратами та ресурсами для кожного
підприємства і для галузі в цілому, що потребує поси-
лення уваги науки та практики до проблем розробки і
впровадження в господарську діяльність підприємств
нових методів управління витратами, адекватних умо-
вам сучасних ринкових відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика вдосконалення підходів до управлі-

ння і оптимізації витрат знайшла відображення у робо-
тах широкого кола науковців: П. Атамаса, Ф. Бутинця,
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Ю. Великого, М. Голова, М. Грещака, I. Давидовича,
К. Друрі, О. Крушельницької, А. Турила, Ю. Цаль-Цал-
ка та ін. Водночас зазначимо, що особливості управлін-
ня витратами сільськогосподарських підприємств, зали-
шаються недостатньо дослідженими та потребують по-
дальшого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей управ-

ління витратами сільськогосподарських підприємств.
Об'єктом дослідження є процес управління витратами
сільськогосподарських підприємств. Предметом дослі-
дження є сукупність теоретико-методологічних та прак-
тичних аспектів формування ефективної системи управ-
ління витратами підприємства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В умовах мінливого зовнішнього середовища, наяв-

ності несприятливих економічних явищ сучасним украї-
нським підприємствам надзвичайно важко успішно фун-
кціонувати. Основною проблемою є постійно зростаючі
витрати, що негативно відображається на фінансових
результатах діяльності підприємства. Жорстка конку-
ренція на ринках, постійно зростаючі в умовах інфляції
ціни на ресурси та високі тарифи спонукають підприє-
мства до пошуку векторів, за допомогою яких можна
вдосконалити свою діяльність. Одним із найважливіших
напрямів є оптимізація за критерієм витрат, що є резуль-
татом процесу управління ними. Тому велике практич-
не значення має дослідження процесу управління ви-
тратами, його функцій і процедур.

Крушельницька О.В. вважає, що витрати — це за-
гальноекономічна категорія, яка характеризує викори-
стання різних речовин та сил природи в процесі госпо-
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дарювання [6, с. 13]. А тому, це треба враховувати в гос-
подарській діяльності. Від величини витрат залежить
прибутковість підприємства, тому ефективне управлін-
ня витратами, яке передбачає мінімізацію їхньої загаль-
ної величини є надзвичайно важливим. Управління ви-
тратами — це процес цілеспрямованого формування
витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного
контролю рівня витрат і стимулювання їхнього знижен-
ня. Воно є важливою функцією економічного механіз-
му будь-якого підприємства [8, с. 19].

Існують різні підходи до визначення "управління
витратами", що ще раз підтверджує складність витрат
як явища для кожного господарюючого суб'єкта. Ата-
мас П.Й. вважає, що всебічне управління витратами,
спрямоване, в першу чергу, не на стримування зростан-
ня затрат, а на їх скорочення [1, с. 396]. На думку Тури-
ло А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А., управління витра-
тами — це процес цілеспрямованого формування опти-
мального рівня витрат підприємства [7, с. 19]. Вчені ви-
значають особливу роль управління витратами для до-
сягнення результатів у майбутньому — економії витрат.
Дж. Шанк, В. Говіндараджан розглядають управління
витратами в більш широкому сенсі та обгрунтовують
використання терміна "стратегічне управління витрата-
ми", яке включає в себе: аналіз ланцюжка створення
цінності; стратегічне позиціонування; аналіз і управлі-
ння чинниками, що визначають витрати [4, с. 862]. Ав-
тори визначають тісний взаємозв'язок між витратами та
економічними результатами господарювання, страте-
гією підприємства, а головною метою управління є не
самі витрати як об'єкт, а ресурси всіх видів.

Таким чином, щоб система управління витратами
функціонувала ефективно, в основу її формування має
бути покладена концепція, що враховує особливості
діяльності підприємства, його структуру, стадію жит-

тєвого циклу продукції та підприємства в
цілому, а також стратегій, яких дотри-
мується підприємство.

Дослідження проведене нами за мате-
ріалами ТОВ "Липники" показали, що гос-
подарство має молочно-м'ясну спеціаліза-
цію з розвиненими виробництвом зерна.
Молочна продукція в структурі товарної
продукції за досліджуваний період займає
56,3 %, продукція вирощування ВРХ у
живій вазі — 23,7 %, а зерно — 18,5 %. У
процесі виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції ТОВ "Липники" здійснюють-
ся відповідні витрати (табл. 1, 2).

За даними таблиці 1 видно, що затра-
ти за досліджуваний період значно зрос-
ли по всіх елементах витрат. У структурі
витрат витрати на оплату праці в 2013 р.
займають 23,9 %, тобто на 12.9 п. с більше
ніж в 2011 р., що свідчить про зростання

заробітної плати, як чинника мотивації праці. Найбіль-
шу питому вагу в 2013 р. займали матеріальні витрати —
42,3 %, але цей показник значно зменшився в порівнянні
з 2011 р. (- 8,7 п. с.). І це відбулося за рахунок зменшен-
ня витрат на насіння і посадковий матеріал, що вказує
на використання власного насіння. Зростання витрат на
амортизацію пояснюється придбанням техніки для об-
робітку грунту та збирання врожаю. Інші витрати зрос-
ли в 23,2 рази, витрати виробництва у рослинництві за
період дослідження зросли в 2,1 рази. Це дає змогу зро-
бити висновок, що результатом зростання витрат є не-
достатній рівень управління ними.

Як видно з приведених даних, витрати на виробницт-
во продукції тваринництва незначно зросли — (на 8,5 %).
У структурі витрат в 2013 р. найбільшу питому вагу зай-
мали матеріальні затрати, але відносно 2011 р. вони
зменшилися на 22.5 п. с., що є свідченням розвитку влас-
ного кормовиробництва. На що й вказує зменшення вит-
рат на корми. Зростання виплат на оплату праці в 2013
р. відповідно до 2011 р. відбувалося у зв'язку зі зрос-
танням мінімальної заробітної плати та з метою стиму-
лювання працівників ферми. Витрати на амортизацію
зросли у 9,5 рази за рахунок оновлення основних
фондів.

Проведені дослідження показали, що мало місце,
зростання витрат, обумовлене зниженням ресурсовід-
дачі та інфляційним фактором. Сьогодні у структурі
сільськогосподарських витрат більше третини займає
вартість придбаних засобів виробництва. Використан-
ня мінеральних добрив, гербіцидів, добавок до кормів
дає можливість нарощувати обсяги виробництва вищи-
ми темпами, а отже, швидше реагувати на зміни еконо-
мічної кон'юнктури.

Таким чином, можна сказати, що зростання вироб-
ничих витрат обумовлені рядом об'єктивних причин.

Елементи 

витрат 

Рік Відхилення 

2013 р. до 2011 р. 2011 2012 2013 

тис. 

грн. 
% 

тис. 

грн. 
% 

тис. 

грн. 
% в % п. с. 

Витрати на 

оплату праці 
199 11,0 339 35,4 313 23,9 157,3 12,9 

Відрахування 

на соц. заходи 
72 11,8 126 13,2 116 8,9 161,1 -2,9 

Матеріальні 
витрати 

311 51,0 390 40,6 554 42,3 178,1 -8,7 

в т. ч. насіння і 
посадковий 

матеріал 

126 20,6 121 12,6 187 14,3 148,4 -6,3 

Амортизація  18 2,9 70 7,3 70 5,4 > в 3,9 р 2,5 

Інші витрати 11 1,7 34 3,5 256 19,5 > в 23,2 р 17,8 

Всього витрат 610 100,0 959 100,0 1308 100,0 > в 2,1 р 0,0 

Таблиця 1. Структура витрат на виробництво продукції рослинництва
ТОВ "Липники"

Елементи 

витрат 

Рік Відхилення 

2013 р. 
до 2011 р. 

2011 2012 2013 

тис. 
грн. 

% 
тис. 
грн. 

% 
тис. 
грн. 

% % п. с. 

Витрати на 

оплату праці 
268,9 22,6 440,9 32,0 430,4 33,3 160,1 10,7 

Відрахування  

на соц. 

заходи 

97,8 8,2 163,9 11,9 160,0 12,4 163,6 4,2 

Матеріальні 
витрати 

825,6 69,2 673,6 48,9 604,5 46,7 73,2 -22,5 

в т. ч.: корми 580,0 48,6 414,1 30,1 444,6 34,4 76,7 -14,3 

Амортизація  10,0 0,8 95,5 6,9 95,5 7,4 > 9,5 р. 6,5 

Інші витрати 125,0 10,5 3,7 0,3 2,8 0,2 2,2 -10,3 

Всього 

витрат 
1192,3 100,0 1377,6 100,0 1293,2 100,0 108,5 0,0 

Таблиця 2. Структура витрат на виробництво продукції тваринництва ТОВ "Липники"
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Разом з цим, зростання витрат на виробництво продукції
у сільськогосподарських підприємствах відбувається і
в результаті недосконалого управління витратами, зок-
рема не враховуються особливості виробничого проце-
су, що впливає на економічну ефективність діяльності
товаровиробників (табл. 3).

У 2013 р. порівняно до 2011 р. у господарстві відбу-
лося зростання виробництва валової продукції на 100
га с.-г. угідь, продуктивність праці зменшилася на
10756,4 грн., що вказує на збільшення чисельності пра-
цівників. Виробництво зерна на 100 га ріллі зросло в
3 рази. Також відбулося зростання виробництва на
100 га с.- г. угідь м'яса ВРХ та молока. Собівартість ви-
робництва 1 ц зернових, молока, приросту ВРХ значно
зросла, що можна пояснити як зростанням цін на ре-
сурси, так і недосконалістю управління витратами.

Можемо зробити висновок, що загальна ефек-
тивність господарської діяльності за досліджуваний
період погіршилася, але підприємство залишилося при-
бутковим. У 2013 р. було отримано прибутку в розра-
хунку на 1 середньорічного працюючого 160 грн., а на
100 га с.- г. угідь отримано прибутку 3,8 тис. грн.

Із зазначеного можна констатувати, що будь-яке
підприємство повинно використовувати такий ме-
ханізм формування витрат виробництва, який дасть
змогу отримати повну інформацію, яка буде гаранту-
вати успіх підприємства в конкурентному середовищі.
Вчасне реагування на відхилення витрат від норматив-
них значень дасть змогу оптимізувати обсяг витрат
підприємства для забезпечення більш високої резуль-
тативності його діяльності. Зростання конкуренції ви-
магає створення нових систем калькуляції, що є дуже
важливим сьогодні.

Обчислення собівартості окремих видів сільсько-
господарської продукції грунтується на загальних
принципах планування і обліку витрат, які вимагають
єдності об'єктів калькуляції, статей витрат і методи-
ки їх розподілу між різними продуктами. Це забез-
печує необхідні умови для правильного та ідентично-
го обчислення собівартості окремих видів продукції
в сільськогосподарських підприємствах, дає мож-
ливість аналізувати її рівень у динаміці та порівняно
з іншими господарствами, за планом встановлювати
причини відхилень і розробляти заходи щодо знижен-
ня собівартості.

Облік витрат на виробництво і вихід продукції ве-
деться в рослинництві за окремими культурами (група-
ми культур), а в тваринництві — за видами і групами тва-
рин. Сума всіх прямих і розподілених витрат становить
їх загальний обсяг по кожному з об'єктів обліку. При
вирощуванні сільськогосподарських культур і утриманні
худоби і птиці господарства одержують, як правило, не
один, а декілька видів продукції — основну, супутню і
побічну.

Основною є продукція (зерно, цукрові буряки, кар-
топля, молоко, приріст, вовна, яйця тощо), для одержан-
ня якої організоване відповідне виробництво. Якщо в
одній галузі виробляється два і більше основних про-
дуктів, вони є супутніми. Біологічні особливості рослин
і тварин зумовлюють одержання поряд з основною по-
бічної продукції (соломи, гички, гною тощо).

Для обчислення собівартості одиниці сільськогос-
подарської продукції після встановлення об'єкта каль-
куляції визначають кількість виробленої продукції і за-
гальну суму витрат на вирощування окремих сільсько-
господарських культур і утримання худоби. Загальна
сума витрат розподіляється між окремими видами про-
дукції. При цьому використовують декілька методів
розподілу витрат і обчислення собівартості.

Метод прямого віднесення витрат на відповідні види
продукції використовується в тих галузях, де в процесі
виробництва одержують один вид продукції. При цьо-
му собівартість одиниці продукції визначають діленням
суми витрат по даному об'єкту обліку на загальний об-
сяг виробленої однорідної продукції. Цим методом об-
числюють собівартість 1 ц картоплі, зеленої маси куку-
рудзи і однорічних трав, а також одиниці робіт і послуг
обслуговуючих виробництв.

Метод виключення вартості побічної продукції із
загальної суми витрат. При цьому побічна продукція
(солома, стебла кукурудзи, гичка, гній тощо) оцінюєть-
ся за нормативною собівартістю або фактичними вит-
ратами на її збирання, перевезення і заготівлю. Після
вирахування вартості побічної продукції із загальної
суми витрат решту її відносять на обсяг виробленої ос-
новної продукції. Цим методом обчислюють со-
бівартість 1 ц приросту живої маси молодняка великої
рогатої худоби і свиней та ін.

Метод розподілу витрат між видами продукції про-
порційно до кількісного значення однієї з ознак,

Таблиця 3. Економічна ефективність господарської діяльності ТОВ"Липники"

Показник 

Рік 
2013 р. до 2011 р. 

2011 2012 2013 
+, - % 

Вироблено валової 
продукції на: 

 100га с.-г. угідь, 

тис. грн. 

 

381,5 

 

272,1 

 

547,7 

 

166,2 

 

143,6 

 1 працюючого, 
грн. 

33890,4 25653,1 23134,0 -10756,4 68,3 

Вироблено на 100 
га ріллі зерна, ц 

931,9 1290,8 2861,4 1929,5 в 3рази 

Вироблено на 100 
га с.- г. угідь, ц 

     

м’яса  80,9 63,86 118,4 37,5 146,4 

молока 1062,7 726,53 1615,5 552,8 152,0 

Собівартість 1ц, 

грн.: зернових 
135,8 183,6 186, 0 50,5 137,0 

 молока 190,0 268,2 270,0 80,0 142,1 

 приросту ВРХ 668,4 1200,0 1200,0 531,6 179,5 

Прибуток (+), 

збиток (-), тис. грн. 
259,0 85,0 8,0 -251,0 3,1 

на 100 га с.- г. 

угідь, тис. грн. 
56,1 18,4 3,8 -52,3 6,8 

 на 1 працюючого, 

грн. 
4980,8 1734,7 160,0 -4820,8 3,2 

Норма прибутку, % 4,5 1,5 0,1 -4,4 2,2 

Рентабельність 

підприємства, % 
18,8 5,3 0,4 -18,3 2,1 
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спільної для даних видів продукції. Такими ознаками
можуть бути вміст в окремих видах продукції повноці-
нного зерна, поживних речовин і т. і. Цей метод вико-
ристовують при обчисленні собівартості зернових
відходів, нестандартних овочів, картоплі, фруктів та ягід
з урахуванням їх поживних якостей та інших характер-
них особливостей.

Метод оцінки витрат на окремі види продукції ек-
спертним шляхом і вираження їх у певних відносних
показниках. Наприклад, 1 голова приплоду оцінюєть-
ся в розмірі собівартості 60 кормо-днів утримання тва-
рин.

Метод розподілу витрат за допомогою коефіцієнтів,
які встановлюються централізовано. При їх визначенні
витрати на одиницю одного з видів продукції прийма-
ються за одиницю, а щодо інших видів продукції вира-
жаються відповідним коефіцієнтом. Таким чином, усі
види продукції переводять в основну, визначають її за-
гальний обсяг та обчислюють собівартість основної про-
дукції. Витрати на окремі види продукції розподіляють
пропорційно до їх частки в загальному обсязі умовної
продукції.

Метод розподілу витрат пропорційно до вартості
окремих видів продукції в оцінці за реалізаційними ціна-
ми використовують при обчисленні продукції овочівниц-
тва, льонарства, вівчарства та інших галузей.

При обчисленні багатьох видів продукції застосо-
вують відповідні комбінації кількох розглянутих вище
методів.

Собівартість сільськогосподарської продукції, робіт
і послуг визначається в певній послідовності, бо продук-
ція і послуги одних галузей і виробництв споживаються
іншими в процесі господарської діяльності. Спочатку
визначають собівартість робіт допоміжних виробництв:
в автомобільному вантажному транспорті — 1 тонно-
кілометра вантажних перевезень; у транспортних робо-
тах тракторів — 1 тонно-кілометра вантажних переве-
зень або 1 еталонного гектара роботи; в електропоста-
чанні — 1 кіловат-години електроенергії. Послуги цих
виробництв практично повністю споживаються в галу-
зях господарства і їх витрати відносяться на собівартість
сільськогосподарської продукції. Після розподілу вит-
рат допоміжних виробництв за об'єктами обліку визна-
чають собівартість продукції рослинництва, а потім тва-
ринництва.

Аналізуючи собівартість продукції, вирішують такі
основні завдання:

1) оцінювання виконання плану за собівартістю про-
дукції в цілому по підприємству, а також за окремими
видами продукції;

2) вивчення причин відхилення фактичних витрат від
планових за статтями, а також за окремими видами і
групами продукції;

3) виявлення резервів зниження собівартості про-
дукції та розробка відповідних заходів щодо їх викори-
стання.

Собівартість сільськогосподарської продукції є од-
ним з вирішальних чинників та водночас показників еко-
номічної ефективності виробничої діяльності та варті-
сним виміром рівня ресурсних питомих витрат на вироб-
ництво продукції. Дослідження групування витрат на
сільськогосподарських підприємствах показує, що поділ
витрат на постійні та змінні, в більшості із них не
здійснюється. Відсутній також чіткий поділ витрат на
прямі та непрямі. І зовсім не проводиться дослідження
поведінки витрат.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Відповідно до вимог управлінського обліку для ви-
ділення окремих груп витрат у сільськогосподарських
підприємствах потрібно враховувати значні особливості
виробничих процесів, що спричиняють особливості уп-
равління витратами, зокрема: нерівномірність проведен-

ня витрат протягом звітного періоду; можливість отри-
мання інформації про фактичну собівартість продукції
лише один раз в кінці року, коли будуть зібрані поне-
сені за весь виробничий період витрати та розподілені
між усіма видами виробленої продукції; витрачання на
годівлю тварин корму власного виробництва та зелено-
го корму, який у літній період значно дешевший; засто-
сування відповідних систем стимулювання працівників.

Підприємство має самостійно вибрати концепцію
управління витратами, яка максимально сприятиме
підвищенню його конкурентоспроможності та прибут-
ковості на ринку. Варто зазначити, що в управлінні ви-
тратами слід також враховувати особливості виробни-
чих процесів в сільськогосподарських підприємствах,
зв'язок витрат виробництва з показниками ефективності
виробництва, перехід від пасивних методів обліку витрат
за минулий період до активних методів втручання у ви-
робництво на основі аналізу ефективності формування
витрат, виявлення суттєвих відхилень від норм і норма-
тивів, що забезпечить досягнення мети.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільш актуальною проблема економічної безпе-

ки є для країн, що переобувають у процесі системних
трансформацій. До числа таких країн належить і Украї-
на. Однією із характерних суперечностей для таких
країн є, з одного боку, необхідність інтеграції у світо-
господарські структури, а з іншого — необхідність за-
безпечення певної захищеності від наслідків можливих
криз цих структур. Процес глобалізації є невід'ємною
складовою у розвитку світової цивілізації, що має не
лише позитивні, а й негативні сторони. До перших слід
віднести максимальне використання вигод міжнародно-
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THE ECONOMIC SECURITY COMPONENTS OF THE TRANSPORT INDUSTRY OF UKRAINE

У статті показано стан та перспективи розвитку транспортної галузі України. Визначено, що транспортний
сектор відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку країни, оскільки транспортна галузь у ва-
ловій доданій вартості в Україні становить 13 %; вартість її основних засобів у виробничому потенціалі країни
складає майже 35 %, середньооблікова кількість штатних працівників галузі становить 5 % зайнятого населен-
ня. У транспортній галузі України виявлено наступні проблеми: незадовільний технічний стан рухомого та тяг-
лового складу: зношеність вантажних напіввагонів оцінюється у 80 %, а спеціальних вагонів — у понад 90 %;
рівень зношеності існуючого локомотивного парку наближається до 100 %. На авіаційному транспорті спосте-
рігається втрата суттєвої частки ринку пасажирських і вантажних перевезень. Так, у 1990 р. послугами авіацій-
ного транспорту України скористалися 15 млн пасажирів, у 2012 р. — 8,1 млн пасажирів. На морському транс-
порті у 1990 р. обсяги відправлення (перевезення) вантажів вітчизняним морським флотом становили 53 млн т,
річковим — 66 млн т, у 2012 р. — відповідно 3,5 і 4,3 млн т.

Зроблено висновок, що транспортна галузь України знаходиться у кризовому стані, коли необхідно роз-
робка заходів, щодо оцінки і підвищення її економічної безпеки. Ситуація, що склалась у економічній системі та
зокрема у транспортної галузі України, викликає багато непередбачуваних небезпек і загроз для держави. Зроб-
лено висновок, що економічна безпека транспортної галузі повинна складатись з таких елементів, як науково-
технологічна, інтелектуальна, кадрова, соціальна, організаційно-управлінська, фінансова, інвестиційна, пра-
вова, екологічна, інформаційна, силова, ринкова, інтерфейсна, ресурсна, виробнича, енергетична, демографіч-
на, продовольча, макроекономічна та зовнішньоекономічна.

This article shows the state and development of the transport sector in Ukraine. The transport sector represents an
important role in the socio-economic development. Prove that such indicators: the transport sector in gross value in
Ukraine — 13%, the value of its fixed assets in production potential is about 35%, the average number of full-time workers
in the sector is 5% employed. Transport sector in Ukraine revealed the following problems: poor technical state of rolling
stock and traction stuff: depreciation freight wagons — 80%, special wagons — over 90%, the level of deterioration of the
existing locomotive fleet approaching 100% Aviation is losing significant market share of passenger and freight traffic
(in 1990 Air transport Ukraine benefited 15 million passengers, in 2012 — 8.1 million passengers). Maritime transport
carried in 1990 totaled 53 million tons, river — 66 million tons in 2012 — respectively 3.5 and 4.3 million tons.

It is concluded that the transport industry of Ukraine is in a state of crisis when it is necessary to develop measures
to assess and improve its economic security. The situation that exists in the economy and in the transport industry of
Ukraine causes many unforeseen dangers and threats to the state. It is concluded that the economic security of the
transport industry should consist of items such as science and technology, intellectual, human, social, organizational,
managerial, financial, investment, legal, environmental, information, power, market, interface, resources, production,
energy, population, food, macroeconomic and foreign trade.

Ключові слова: система показників економічної безпеки, економічна безпека транспортної галузі.
Key words: indicators of economic security, economic security of the transport industry.

го поділу праці, розвиток глобальних, у тому числі
транспортних комунікацій та дифузію інновацій, до дру-
гих — поляризацію світового економічного простору,
міжцивілізаційну конфронтацію тощо. Ці явища завж-
ди характеризуються загостренням суперечностей, які
створюють кризові ситуації в економіці країни.

Україна активно включається у світові суспільно-
економічні процеси. Транспорт, як інфраструктурна га-
лузь, має розвиватися випереджальними темпами з ме-
тою сприяння швидкому економічному та соціальному
розвитку країни та її участі у міжнародному поділі
праці. Транспортний сектор відіграє важливу роль у соц-
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іально-економічному розвитку країни, адже розвинена
транспортна система є передумовою економічного зро-
стання, підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної економіки і якості життя населення. Транспор-
тна галузь у валовій доданій вартості в Україні стано-
вить: 13 %, вартість основних засобів виробництва (за
первинною оцінкою) у виробничому потенціалі країни:
35 %, середньооблікова кількість штатних працівників
галузі становить 5 % зайнятого населення [13]. Тому пи-
тання розробки системи економічної безпеки транспор-
тної галузі України є актуальними.

Для передбачення та протидії кризовим явищам у
транспортній галузі необхідно сформувати систему показ-
ників, які дозволяють забезпечити її економічну безпеку.

Тому проблема визначення теоретичних та практичних
основ системи показників економічної безпеки транс-
портній галузі на сучасному етапі функціонування еконо-
міки є актуальною й має важливе прикладне значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Важливу роль у формуванні теоретичних та прак-

тичних основ економічної безпеки відіграли праці
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів таких,
як: Б.М. Андрюшкін [7], М. Бендиков [3], З.С. Варналій
[8], Л.І. Донець [5], Н. Ілляшенко [10], Д. Ковальов [11],
В.І. Мунтіян [16], І.П. Плетнікова [18], А.І. Соловьев [19]
та ін. Аналіз робіт даних авторів свідчить, що економіч-
на безпека формується під впливом різноманітних

Рис. 1. Склад єдиної транспортної системи України

Власна розробка.
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складових та є кумулятивним показником. У більшості ви-
падків вчені обмежуються вивченням лише окремих про-
блемних питань, пов'язаних із формуванням базових за-
сад забезпечення економічної безпеки, визначенням сис-
теми економічних інтересів і пріоритетів розвитку, фор-
муванням окремих елементів управління економічною без-
пекою [1, 4, 6, 16], але стан методологічних засад забезпе-
чення економічної безпеки галузей держави, на жаль, не
можна визнати цілком досконалим. Проведений аналіз
дозволив дійти висновку, що тлумачення економічної без-
пеки грунтується на загальних засадах та у свою чергу не
поглиблюються на функціональні її складові такі (наприк-
лад, галузь). У той же час дослідження окремих елементів
системи економічних показників не може об'єктивно та
комплексно сформувати бачення про стан економічної
безпеки з позицій системного підходу. Зазначені труднощі
впливають на адекватність оцінки рівня економічної без-
пеки та вимагають подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи полягає у визначенні системи показ-

ників економічної безпеки через дослідження сучасних
теоретичних та практичних основ її оцінки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства транспортної галузі виконують функ-

цію поєднання підприємств із споживачами, зв'язуючи ре-
гіони України між собою та іншими державами. Головною
метою функціонування підприємств транспортної галузі
є забезпечення потреб громадян, підприємств і організацій
у перевезеннях; обслуговування пасажирів під час довгот-
ривалих перевезень; якісне і своєчасне перевезення паса-
жирів та вантажів; виконання державних завдань (кон-
трактів) щодо забезпечення потреб оборони і безпеки
України; перевезення в безпечних умовах; запобігання
аваріям і нещасним випадкам, усунення причин виробни-
чого травматизму; охорона навколишнього природного се-
редовища від шкідливого впливу транспорту.

Україна має розвинуту транспортну інфраструктуру.
Експлуатаційна довжина залізничних колій загального ко-
ристування складає 21,62 тис. км, річкових судноплавних
шляхів загального користування 2,1 тис. км, довжина авто-
мобільних доріг загального користування 169,7 тис. км [21].
В Україні функціонує 45 аеропортів і аеродромів, 19 морсь-
ких торгових портів, 10 річкових портів, 6 залізниць, 41 авіа
і 114 судноплавних компаній різних форм власності. Одер-
жали ліцензії і працюють на ринку автотранспортних по-
слуг більш 16 тис. суб'єктів підприємництва. У системі транс-
портно-дорожнього комплексу функціонує понад 1370 дер-
жавних підприємств, установ, організацій [15, с. 50]. Робо-
та підприємств транспортної галузі характеризується
складним комплексом пристроїв, споруд, машин і ме-
ханізмів та сукупністю транспортних засобів, шляхів спо-
лучення, засобів управління та зв'язку, технічних пристроїв
та механізмів, споруд, розгалужену інфраструктуру для
надання всього комплексу транспортних послуг, у тому
числі для складування і технологічної підготовки вантажів
до транспортування, що в сукупності відповідає вимогам на-
ціональної безпеки. В єдину транспортну систему України
входять наступі складові: транспорт загального користу-
вання (залізничний, морський, річковий, автомобільний і ав-
іаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі
метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відом-
чий транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи сполу-
чення загального користування, а також інфраструктура й
управління. Склад єдиної транспортної системи України
наведено на рисунку 1.

Структура грузо- і пасажирообороту у світі розпо-
ділена наступним чином: за загальною кількістю ванта-
жообігу та пасажирообороту лідирує автомобільний
транспорт, на який доводиться 8% вантажообігу й 80%
пасажирообороту від загального світового обсягу (на
залізничний — 16% вантажообігу й 11% пасажирообо-
роту, на трубопровідний — 11% вантажообігу, на морсь-

кий — 62% вантажообігу й 1% пасажирообороту, на
річковий — 3% вантажообігу й 1% пасажирообороту,
на повітряний — менш 1% вантажообігу й 8% пасажи-
рообороту) [22]. Наведені данні показують що у світі
автомобільний транспорт є лідером у перевезенні паса-
жирів, морський — у перевезенні вантажу.

Проведений аналіз перевезення вантажів за видами
транспорту в Україні у 2012 році [20, с. 54]. дозволив
дійти висновку, що автомобільний транспорт займає
перше місце у перевезенні вантажу та у 2012 році випе-
реджав залізничний транспорт у 2,8 рази, морський у
315 рази, річковий у 315 разів, трубопровідний у 9,8
разів, авіаційний у 12600 разів. Питома вага автомобіль-
ного транспорту в перевезенні вантажів складала у 2012
році 68 відсотків. У відправленні (перевезенні) пасажирів
за видами транспорту загального користування [21] у
2012 році перше місце займав автомобільний транспорт,
друге — тролейбусний, трете тролейбусний.

Згідно з інформацією, представленої впродовж круг-
лого столу "Стратегічні напрями розвитку транспортної
галузі України у післякризовий період" [13] у транспортній
галузі України існують наступні проблеми: незадовільний
технічний стан рухомого та тяглового складу: зношеність
вантажних напіввагонів оцінюється у 80 %, а спеціальних
вагонів — у понад 90 %; щодобовий дефіцит вантажних
вагонів оцінюється до тисячі одиниць; рівень зношеності
існуючого локомотивного парку наближається до 100 %,
у тому числі тепловози мають 97 % зношеності, а електро-
вози — 90 %. На авіаційному транспорті спостерігається
втрата суттєвої частки ринку пасажирських і вантажних
перевезень так, у 1990 р. послугами авіаційного транспор-
ту України скористалися 15 млн пасажирів, у 2012 р. [21]
— 8,1 млн пасажирів. На морському транспорті спостері-
гається втрата Україною раніше визнаної у світі морської
могутності: у 1990 р. обсяги відправлення (перевезення)
вантажів вітчизняним морським флотом становили 53 млн
т, річковим — 66 млн т, у 2012 р. ці показники становили
відповідно 3,5 і 4,3 млн т, [20, с. 56, 57]. Таким чином, мож-
на зробити висновок, що транспортна галузь України зна-
ходиться у кризовому стані, коли необхідно розробка за-
ходів, щодо оцінки її економічної безпеки та шляхів по-
кращення її діяльності.

Ситуація, що склалась у суспільстві, економічній сис-
темі та зокрема у транспортної галузі України, викликає
багато непередбачуваних небезпек і загроз для держави.
Господарювання в умовах глобалізації економіки, динамі-
чності економічних процесів, підвищення активності світо-
вих ринків ставить перед національним господарством ви-
моги щодо оперативного захисту своїх економічних інте-
ресів. Загроза зниження рівня економічної безпеки транс-
портної галузі обумовлена інерційністю реакції на зовнішні
економічні загрози, підвищенням фізичного зносу облад-
нання, технологічною відсталістю. У даному контексті особ-
ливої уваги набуває необхідність розробки ефективних ме-
ханізмів підвищення рівня національної безпеки в контексті
економічної безпеки транспортної галузі.

Сутність категорії економічна безпека формується
під впливом факторів, які забезпечують найефективні-
ший вектор розвитку національної економічної системи
при мінімізації економічного ризику. Аналіз категорій
економічної безпеки стосовно різних країн світу пока-
зує, що Україна зіштовхується з цілою низкою загроз,
не характерних для розвинених країн. До таких загроз
можна віднести необхідність інтеграції до вже сформо-
ваної системи міжнародних інститутів; складності з іден-
тифікацією стану системи, пов'язані з кризою органів,
відповідальних за збір статистичної інформації, і як на-
слідок, неможливість прийняття оптимальних управлі-
нських рішень; суперечливе законодавство, тощо. При
цьому Україна, як країна, що розвивається в умовах гло-
бальної економіки, зіштовхується з усім традиційним
комплексом загроз, властивих епосі глобалізації.

За оцінками спеціалістів [6—8, 10, 16]. Україна вже
досягла межі майже у всіх допустимих показниках еко-
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номічного розвитку, визначених світовою практикою як
небезпечні. Така ситуація є каталізатором, що свідчить
про необхідність прискорення активного дослідження
проблем і вирішення завдань, пов'язаних з економічною
безпекою держави. Увага до методологічних засад забез-
печення економічної безпеки свідчить про надзвичайно
високу актуальність розвитку як галузі знань, так і при-
кладних аспектів забезпечення економічної політики дер-
жави направленої на підтримку економічної безпеки на-
ціональної економіки та її галузей. Це підтверджується
низькою законодавчо-нормативних актів України.

Правову основу у сфері національної безпеки України
становлять Конституція України [12], Закон України "Про
основи національної безпеки України" й інші закони, міжна-
родні угоди, які ратифіковані Верховною Радою України, а
також нормативно-правові акти Президента України. У
Конституції визначено базові засади забезпечення націо-
нальної безпеки держави. Згідно зі статтею 106 [12], Пре-
зидент України забезпечує державну незалежність, націо-
нальну безпеку і право-наступництво держави.

Згідно з Законом України № 39 від 2003 р. "Про ос-
нови національної безпеки України" (зі змінами та до-
повненнями) національна безпека — це захищеність
життєво важливих інтересів людини і громадянина, сус-
пільства і держави, за якої забезпечуються сталий роз-
виток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз націо-
нальним інтересам у сферах науково-технічної та інно-
ваційної політики, торгівлі, інвестиційної політики,
транспорту та зв'язку, енергетики та енергозбережен-
ня та інших сферах державного управління при виник-
ненні негативних тенденцій до створення потенційних
або реальних загроз національним інтересам. Цей За-
кон відповідно до пункту 17 частини першої статті 92
Конституції України визначає основні засади держав-
ної політики, спрямованої на захист національних інте-
ресів та гарантування в Україні безпеки особи, суспіль-
ства й держави від зовнішніх та внутрішніх загроз в усіх
сферах життєдіяльності [17]. Координаційним органом
із питань національної безпеки й оборони є Рада націо-
нальної безпеки і оборони України, спеціалізований
державний орган із конституційним статусом, що є
органічною частиною системи президентської влади й
покликаний забезпечити одну з найважливіших консти-
туційних функцій Президента — гарантувати держав-
ну незалежність і національну безпеку держави, а та-
кож зобов'язаний виконати одне з головних завдань —
організувати інформаційну, аналітично-прогнозну й
організаційно-технічну діяльність у сфері економічної
безпеки. Головою Ради національної безпеки і оборони
України є Президент України, який самостійно формує
її персональний склад, спрямовує діяльність і здійснює
загальне керівництво роботою Ради.

У результаті проведеного дослідження було вста-
новлено, що автори дотримаються різної думки щодо
сутності економічної безпеки та її практичного спря-
мування. Детальне вивчення трактування економічної
безпеки дозволило одержати повне уявлення цієї кате-
горії та визначити напрями його подальшого розвитку.
Найбільш змістовне уявлення про економічну безпеку
наведено у працях С. Ілляшенко [10]. Під економічною
безпекою автор розуміє стан ефективного управління
складовими об'єкту: фінансовою, технологічною, інте-
лектуальною, ринковою, інформаційною, кадровою,
інтерфейсною, правовою, екологічною, та силовою.
Його підхід дає можливість запобігати внутрішнім та
зовнішнім загрозам, забезпечувати тривале виживання
та стійкий розвиток галузі відповідно до поставленої
мети.

Відповідно до методики розрахунку рівня економіч-
ної безпеки України [14] економічна безпека забезпе-
чується на макроекономічному та зовнішньоекономічно-
му рівнях і складається з інвестиційної, фінансової, нау-
ково-технологічної, виробнича, енергетичної та демог-

рафічної, соціальної, й продовольчої безпеки. У разі нор-
мального функціонування наведених складових забезпе-
чується стан національної економіки, у якому задоволь-
няються потреби особи, сім'ї, суспільства та держави.

На думку М. Бендикова, економічна безпека це за-
хищеність науково-технологічного, виробничого та кад-
рового потенціалу від прямих або непрямих економіч-
них загроз та здатність його до відтворення [3]. Він по-
казує, що оцінка економічної безпеки повинна врахо-
вувати виробничі, фінансові та соціальні індикатори.

Вітчизняні економісти З. Варналій [8], І. Плетніко-
ва [18] розглядають категорію економічної безпеки з
позицій багатофункціональної виробничо-господарсь-
кої системи де виділено сім функціональних складових:
фінансова, інтелектуальна, інформаційна, кадрова, тех-
ніко-технологічна, екологічна, політико-правова та си-
лова. Б.М. Андрюшкін вважає, що економічна безпека
уявляє собою систему, яка складається із фінансової,
інтелектуальної, інформаційної, кадрової, технологіч-
ної, екологічної, правової та силової складових [7]. Л.І.
Донець та Н.В. Ващенко вважають, що система економ-
ічної безпеки складається із обмеженої безлічі взаємо-
залежних елементів. Складовими елементами у такому
випадку є об'єкт і суб'єкт безпеки, механізм ії забезпе-
чення та група практичних дій щодо забезпечення без-
пеки [5]. Д. Ковальов та Т. Сухорукова виділяють на-
ступні підсистеми економічної безпеки: технологічна,
ресурсна, фінансова та соціальна [11]. О. Барановський
розуміє економічну безпеку, як систему, що побудова-
на тільки на принципах реалізації механізму фінансо-
вої безпеки [2]. А.І. Соловьев виділяє чотири складові
економічної безпеки: технічний, інформаційно-аналі-
тичний, організаційно-управлінський та правовий [19].

ВИСНОВОК
У результаті проведеного дослідження встановлено,

що економічна безпека транспортної галузі складається
з таких елементів, як науково-технологічна, інтелекту-
альна, кадрова, соціальна, організаційно-управлінська,
фінансова, інвестиційна, правова, екологічна, інформац-
ійна, силова, ринкова, інтерфейсна, ресурсна, виробни-
ча, енергетична, демографічна, продовольча, макроеко-
номічна та зовнішньоекономічна. Врахування наведених
елементів дозволяє мати уяву про стан економічної без-
пеки транспортної галузі, як цілісної системи.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На базі узагальнених складових потрібна розробка

системи забезпечення необхідного рівня економічної
безпеки транспортної галузі України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА
ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Прагнення України рухатись шляхом Європейської інтег-

рації значним чином актуалізує питання забезпечення належ-
ного рівня якості життя населення України. Важко заперечу-
вати, що забезпечення високого рівня якості життя значною
мірою залежить від ефективності державного регулювання
якості життя. Проте в світлі останніх подій значно актуалізуєть-
ся необхідність залучення всіх зацікавлених сторін до процесу
регулювання якості життя. Важливим елементом забезпечен-
ня такої взаємодії є налагодження взаємовигідних відносин між
органами державної влади та бізнесом у сфері регулювання
якості життя, що реалізується через соціальне партнерство.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед науковців, які досліджували проблеми якості життя,

необхідно виділити А. Маслоу [1], Д.Ж. Маркович [2], Е. Фрома
[3]. Серед російських та вітчизняних вчених це питання дослід-
жували: С. Айвазян [4], В. Бобков [5], В. Жеребін [6], Ю. Круп-
нов [7], Е. Лібанова [8] та інших. В основному увага більшості
науковців прикута до проблем розробки дієвих механізмів та
інструментів впливу орієнтованих на формування високого
рівня якості життя населення та забезпечення соціального за-
хисту населення. Проте проблема налагодження системи ефек-
тивних взаємовідносин між органами державної влади та бізне-
сом залишаються не достатньо розробленими.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Цілями даної статті є: визначення передумов налагоджен-
ня дієвої взаємодії між органами державної влади і бізнесом в
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У статті автором розглянуто основні підходи до визначення категорії соціальне партнерство. Визна-
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питаннях регулювання якості життя населення, виокремлення
основних напрямків налагодження ефективної взаємодії між
органами державної влади та бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ
Соціальне партнерство є особливий вид суспільних відно-

син і закономірний результат розвитку соціально орієнтованої
економіки в той же час воно є важливим індикатором економі-
чного та соціального розвитку суспільства. У розвинутому
суспільстві з ринковою економікою виникає необхідність пере-
ходу до соціально-партнерських відносин, що зумовлено цілим
рядом економічних та соціальних причин [8].

Соціальне партнерство як наукова категорія характери-
зується багатоаспектністю, різносторонністю та широтою ро-
зуміння й трактування. Оскільки воно може бути представлене
в багатьох сферах суспільних відносин, то його різноманітні
визначення розкривають ту сторону соціального партнерства,
що вирішує конкретну проблему. Соціальне партнерство трак-
тується у вузькому, широкому та найширшому сенсах.

1. У вузькому сенсі — це прояв партнерських відносин у
соціально-трудовій сфері між працедавцями (підприємцями,
якщо це приватна сфера, і адміністрацією, директоратом
підприємства в інших сферах), об'єднаннями працівників і дер-
жавними органами. Деколи сюди відносять пов'язані з соціаль-
но-трудовими політичні та економічні відносини.

2. У широкому сенсі — це партнерство соціальних груп;
міжсекторна взаємодія між третім сектором (недержавні орган-
ізації), державою і бізнесом.

3. У найширшому сенсі — процес формування соціальної
держави, досягнення суспільного діалогу, злагоди [8].
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З іншого боку, соціальне партнерство є передумовою, за-
собом досягнення соціальної солідарності в країні, є системою
вирішення конфліктів в різних галузях життєдіяльності, видом
погодження інтересів суб'єктів партнерства, що гарантує їхню
конструктивну спільну діяльність.

Вихідні умови виникнення і розвитку системи соціального
партнерства в Україні суттєво відрізняються від інших країн
такими особливостями:

— Україна тривалий час була охоплена глибокою і гострою
соціально-економічною кризою, що негативно відображається
не лише на соціальному розвитку, але і на рівні довіри між бізне-
сом та органами державної влади;

— недостатній рівень розвитку ринкових відносини та інсти-
тутів, які є необхідною умовою поширення соціального парт-
нерства ще лише формуються в нашій країні, а соціальна орієн-
тація ринкової економіки є скоріше декларацією, ніж фактом;

— значний рівень майнового розшарування населення,
сильно поляризована соціальна структура;

— високий рівень корупції в Україні (144 місце за ІСК),
відповідно державні органи не захищають інтереси бізнесу, в
свою чергу бізнес не дотримується законів;

— поширеність класу "псевдо власників" — працівників, які
володіють невеликими пакетами акцій і не можуть вплинути на
діяльність. Реальна влада знаходиться в руках керівництва, яке,
хоча й не має у розпорядженні контрольного пакета акцій,
цілком визначає політику підприємств, як наслідок неузгод-
женість особистих інтересів керівництва і соціально-економіч-
ної ефективності діяльності підприємств.

— несформованість суб'єктів соціального партнерства та
їхніх представників. Усі партнери (держава, працівники, робо-
тодавці) були й раніше, однак на ділі вони були елементами
єдиної адміністративно-планової системи. За умов кризи, без-
робіття, зубожіння працюючого населення працівники (навіть
об'єднані профспілками) не можуть реально протистояти ро-
ботодавцям, серед яких наймогутнішим є держава;

— держава, виступаючи одночасно з трьох позицій — влас-
ника, адміністратора і гаранта інтересів громадян — сьогодні
не захищає найманого працівника. Зокрема це проявляється у
наднизьких рівнях оплати праці (в тому числі висококваліфіко-
ваної) на державних підприємствах (передусім у галузях осві-
ти, культури, охорони здоров'я, науки);

— значна частка "тіньової" економіки в Україні також не
сприяє розвиткові соціального партнерства. На "тіньових"
підприємствах, як правило, недотримуються норми трудового
законодавства, не сплачуються податки, не реєструються тру-
дові угоди і т. ін.;

— недосконалість українського законодавства з питань
соціального партнерства;

— надмірне звуження предмету діалогу, який не виходить
за рамки соціально-трудових відносин. В Україні підвищення
дієвості соціального діалогу можливе лише, в разі охоплення
ним більш широкого кола питань, які стосуються стратегічних
орієнтирів розвитку вітчизняного бізнесу, усвідомлення тісно-
го зв'язку цього розвитку з умовами та результатами трудової
діяльності його працівників, а відтак і якості життя.

Все зазначене вище обумовлює необхідність виокремлен-
ня конкретних напрямів розвитку соціального партнерства в
сучасних умовах. Одним із дієвих механізмів розвитку соціаль-
ного партнерства може стати механізм соціального замовлен-
ня, тобто, комплекс процедур, орієнтованих на розв'язання про-
блем соціального розвитку, що реалізуються державними орга-
нами через залучення на конкурсній основі громадських і при-
ватних організацій та органів самоорганізації населення, що
зазвичай використовується з метою підвищення ефективності
використання бюджетних коштів для вирішення соціальних
проблем, залучення додаткових ресурсів до соціальної сфери,
підвищення адресності та масового надання соціальних послуг,
адекватного перерозподілу соціальної відповідальності між вла-
дою та громадою, що в кінцевому випадку зумовлює зростання
довіри населення до влади та підвищення якості життя насе-
лення.

Зазначене зумовлює необхідність реалізації механізму со-
ціального замовлення, спрямованого на співпрацю з недержав-
ними організаціями, який забезпечуватиме зростання ефектив-

ності налагодження та здійснення міжсекторної взаємодії щодо
вирішення проблем регулювання якості життя.

Перспективним напрямом переходу від соціального діало-
гу органів державної влади та бізнесу до економічного є забез-
печення розвитку державно-приватного партнерства.

Формування та розвиток механізму державно-приватного
партнерства в Україні повинен базуватись на загальноприйня-
тих у світовій практиці принципах таких, як інтереси держави є
пріоритетними (держава є замовником проекту і формує головні
правила співпраці з бізнесом); ефективний розподіл загроз між
учасниками, тобто загрози повинні регулюватись тим учасни-
ком, який зможе ефективно і швидко його мінімізувати; пол-
ітичні гарантії держави, що гарантуватиме реалізацію спрямо-
ваної державної політики, що слугуватиме базою для вирішен-
ня усіх дискусійних питань, що з'являються у ході реалізації
заходів державно-приватного партнерства; принципи прозо-
рості (суспільство, на вирішення проблем якого орієнтована
діяльність партнерів, має доступ до інформації відносно їх діяль-
ності); принцип партнерства, рівноправний характер відносин
між сторонами.

Діяльність на засадах досягнення інтересів усіх сторін дасть
можливість здобути вигоду усім учасникам міжсекторної взає-
модії:

1. Вигода для органів державної влади: гарантії діалогу між
владою та бізнесом на основі партнерства; реформування існу-
ючих та створення нових робочих місць; зменшення витрат на
надання послуг державою (наприклад, у соціальній сфері);
підвищення інвестиційної активності та підвищення темпів впро-
вадження великих капіталомістких інвестиційних проектів; дієве
управління та застосовування об'єктів державної власності;
зниження фінансових витрат держави; зростання ефективності
функціонування державних інфраструктурних об'єктів; розви-
ток новітніх видів проектного фінансування; підтримка креа-
тивного мислення та використання інноваційних методів управ-
ління в державному управлінні.

2. Переваги для бізнесу: надходження бюджетних коштів до
впровадження проектів державно-приватного партнерства; зву-
ження переліку закритих галузей економіки, наприклад транс-
портної інфраструктури, житлово-комунального господарства і
т. д.; підвищення шансів одержання кредитів від вітчизняних і за-
рубіжних фінансово-кредитних установ під гарантії держави;
спрощення співробітництва з державними дозвільними органа-
ми шляхом участі у заходах державно-приватного партнерства;
зростання значення проекту через участь у ньому держави; ство-
рення позитивного іміджу бізнесу в суспільстві тощо.

3. Переваги для суспільства: зростання рівня якості життя
населення; розвиток соціальної інфраструктури; зростання
якості соціальних послуг тощо.

В процесі формування середовища розвитку соціального та
державно-приватного партнерства як сучасних форм державного
регулювання якості життя населення, раціональним є концент-
рація уваги на формуванні заходів сприяння розвитку соціаль-
ної відповідальності підприємництва. Згідно з даним напрямом
соціальну відповідальність доцільно розвивати згідно з такими
напрямами: соціальна відповідальність перед працівниками, со-
ціальна відповідальність перед населенням регіону, територій, на
яких працюють бізнес-структури, соціальна відповідальність за
здійснення впливу на навколишнє природне середовище та со-
ціальна відповідальність перед споживачами продукції.

Так, соціальну відповідальність перед працівниками
підприємств доцільно зосередити на: забезпечення фундамен-
тальних та трудових прав працівників, дотримання стандартів
організації безпеки праці; гарантування відкритості інформації
про охорону праці та ймовірні загрози здоров'ю працівників;
формування умов праці, безпечних для життя та здоров'я; га-
рантування узгодженості робочих годин максимально встанов-
леним; формування достойних та конкурентоспроможних об-
ставин зайнятості; забезпечення достойної оплати праці, забез-
печення оплати компенсацій та премій; гарантування відтворю-
вального відпочинку, організація культурних і спортивних за-
ходів; підвищення зацікавленості найманих працівників, вихо-
вання командного духу, ціннісно спрямоване управління; зрос-
тання об'єктивізації процесу оцінювання виконання обов'язків;
навчання та розвиток персоналу відповідно до програм програ-
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мам навчання без відриву від роботи для молоді, формування
планів кар'єрного росту працівників; забезпечення соціальної
інфраструктури розвитку персоналу; підвищення об'єктивності
та відкритості розгляду скарг персоналу; унеможливлення сек-
суального насилля, фізичного або психологічного насилля на
робочому місці; забезпечення консультаційної підтримки пер-
соналу, здійснення програм матеріальної та психологічної
підтримки, вирішення житлових проблем і надання послуг; не-
допущення дискримінації співробітників за ознакою ВІЛ-ста-
тусу та забезпечення поінформованості щодо ВІЛ/СНІДу; за-
безпечення підтримки членів сімей працівників; розвиток інди-
відуального страхування; взаємодія з працівниками, що вийш-
ли на пенсію; безпосередняє залучення працівників до справ
громади, спрямування працівників комерційних організацій до
партнерських громадських або державних організацій на заса-
дах збереженням заробітної плати; залучення працівників до
участі у прийнятті управлінських рішень щодо розвитку соц-
іального партнерства; безпеку зайнятості та соціально відпові-
дальну реструктуризацію.

Соціальна відповідальність перед населенням регіону, те-
риторій, на яких працюють бізнес-структури, повинна бути ор-
ієнтована на: гарантування та забезпечення права громадян на
здоров'я та безпеку; гарантування та забезпечення основних
прав людини; підтримка громадських ініціатив; активізація соц-
іально-відповідального інвестування; активізація інвестування
у місцеву економіку шляхом взаємодії з місцевим малим та се-
реднім бізнесом; доброчинну діяльність; фінансування благо-
дійних фондів і організацій; замученість до соціальних програм;
забезпечення гарантій для працевлаштування населення регіо-
ну; створення освітніх перспектив для населення регіону; за-
безпечення зростання якості комунальних послуг та покращан-
ня фізичної та інституційної інфраструктури громади; активна
боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу; захист та обслуговування
культурних цінностей громади; допомогу при стихійних лихах;
аполітичну позиція та утримання від політичної активності.

Зростання соціальної відповідальності за навколишнє при-
родне середовище необхідно гарантувати у таких напрямах:
впровадження та використання енергоефективних матеріалів
та сировини; раціональне користування енергоресурсами; по-
стійне відслідковування кількості відходів та викидів; мініміза-
ція та постійний контроль за викидам шкідливих відходів; раці-
ональне залучення природних ресурсів; залучення підприємниц-
тва до участі у програмах безпеки природного середовища; за-
безпечення інформаційного супроводу серед персоналу та на-
селення; мінімізація негативного впливу процесів виробничої
діяльності на екологічну безпеку; унеможливлення проведен-
ня випробувань на тваринах; постійне відслідковування впливу
на зовнішнє середовище; поступовий відхід від діяльності, що
несе загрози для довкілля; впровадження та популяризація "зе-
лених" технологій; організація транспортних потоків; відмова
від "ГМО" (генетично модифікованих організмів); ефективне ви-
користання матеріалів для упаковки; зменшення рівня шуму,
шкідливих та неприємних запахів, вібрації від виробництва; по-
вторне використання відходів, утилізація відходів з використан-
ням отриманої енергії; сертифікація продукції та органічне мар-
кування.

Забезпечення підвищення соціальної відповідальності пе-
ред споживачами продукції доцільно здійснювати з урахуван-
ням наступних напрямів: гарнтування дотримання культурної
специфіки та культурних потреб споживачів; надійне збережен-
ня конфіденційної інформації про усіх клієнтів; забезпечення і
розвиток прав споживачів; гарантування відкритості інформації
про якість та безпечність продукції (на упаковці); гарантування
безпечності продукту на протязі усіх етапів його життєвого
циклу; дотримання вимог системи соціального маркування; га-
рантування стандартів якості продукції; забезпечення зворот-
нього зв'язку зі споживачами; врахування потреб споживачів з
особливими потребами; спеціальних пропозиціях для спожи-
вачів.

Реалізація зазначеного сприятиме тому, що соціальне парт-
нерство,яке є типом соціальної взаємодії і соціального управ-
ління, стане механізмом його розвитку, особливо коли в сучас-
них умовах державного управління стають під час вироблення
політики соціально-економічного розвитку суспільства та оці-

нки досягнутих результатів основоположними стають критерії
людського розвитку.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, як підсумок хочеться зазначити, що реалізація зап-

ропонованих підходів взаємодії органів державної влади та
бізнесу на базі принципу партнерства, основними механізмами
реалізації якої повинні стати міжсекторне соціальне партнер-
ство, державно-приватне партнерство та соціальна відпові-
дальність бізнесу, дозволить комплексно вирішити проблему
удосконалення системи державного регулювання якості жит-
тя населення.
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Стратегічне управління є однією з найважливіших
функцій менеджменту, що спрямоване на визначення
цілей підприємства та шляхів їх досягнення. Чіткий план
розвитку повинен грунтуватися на проведенні деталь-
ного стратегічного аналізу із використання матричних
методів. Застосування сучасних методів стратегічного
аналізу дозволяє забезпечити швидку адаптацію до
зовнішніх умов, зменшити невизначеність і ризик у гос-
подарській діяльності та забезпечити концентрацію ре-
сурсів на обраних пріоритетних напрямах.

Використання загальновідомих матричних методів
стратегічного планування було розпочато в США та
країнах Західної Європи ще в 50-ті роки минулого сто-
ліття. Саме час та зміна економічних умов функціону-
вання вимагає застосування найбільш адаптованих ме-
тодів як сучасного інструментарію стратегічного ана-
лізу функціонування виробничих підприємств України
сьогодні.
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DRAWING ON COMPLEX OF MATRIX METHODS OF STRATEGIC ANALYSIS OF ACTIVITY
OF PRODUCTIVE ENTERPRISES

У статті досліджено використання основних матричних методів стратегічного аналізу, наведено їх
переваги, недоліки та галузь застосування. Практична значущість полягає у демонструванні викорис-
тання матричних методів на крупному виробничому підприємстві та удосконаленні аналізу за моделлю
п'яти сил Портера.

The authors have studied the use of basic matrix methods of the strategic analysis, their advantages,
drawbacks and range of application. The study is of great practical significance as it demonstrates the use of
matrix methods at the large manufacturing enterprise and improves the application of Porter five forces model
analysis.
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Key words: strategic management, matrix methods, strategic analysis.

Питаннями проведення стратегічного аналізу зай-
малися такі зарубіжні та вітчизняні вчені: А. Томпсон,
А. Стрікленд, М. Портер, Б. Карлофф, І.Ансофф,
В. Немцов, Г. Кіндрацька, Г. Осовська, З. Шершньова та
інші. Особлива роль в розвитку портфельного аналізу
належить колективним дослідженням консалтингових
фірм МсKinsey&Со, Arthur D.Little, BCG.

Враховуючи результати вищезазначених досліджень
в галузі використання стратегічних інструментів, необ-
хідно підкреслити, що залишається невирішеним питан-
ня застосування матричних методів у системах, що ди-
намічно розвиваються, коли використання лише одно-
го класичного діагностичного методу неможливо через
велику кількість факторів, що безпосередньо впливають
на об'єкт — виробниче підприємство.

Саме обмеженість використання однієї портфель-
ної матриці в умовах сучасної України визначило мету
даної статті — обгрунтування необхідності використан-
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ня комплексу матричних методів при проведенні стра-
тегічного аналізу.

При класифікації матричних методів, що застосо-
вуються в стратегічному управлінні, можна виділити
шість класифікаційних ознак, серед яких виділимо ос-

новні [1]: 1) кількість досліджуваних осередків (чотири,
дев'ять, дванадцять, шістнадцять та більше шістнадця-
ти); 2) об'єкт вивчення (конкурентна позиція, портфель
підприємства та конкурентна стратегія); 3) одержувана
інформація (кількісні, змістовні); 4) етапи стратегічно-

Таблиця 1. Основні параметри та характеристики окремих методів матричного аналізу

Джерело: [2, с. 114].

Матриця Основні характеристики 
Формат 

матриці 

Показники, за якими визначається позиція 

бізнес-одиниці 
вісь X вісь У 

Boston Consulting Group 

(BCG) Аналіз темпів зростання (приросту) та 

частки ринку 

2x2 

Відносна частка ринку 
Темп приросту 

ринку Розширена концепція 

BCG 
2x3 

General Electric-

McKinsey 

Аналіз привабливості ринку та 

конкурентоспроможності 
3x3 

Конкурентоспроможність 

бізнес-одиниці 
Привабливість 

ринку (галузі) 

Дібба-Сімкіна 
Аналіз обсягів реалізації та 

фінансового вкладу в покриття витрат 
2x2 Виручка від реалізації 

Маржинальний 

прибуток 

Артура Д. Літла 

(ADL/LC) 

Аналіз життєвого циклу галузі та 

відносного стану на ринку 
5x4 

Конкурентна позиція 

бізнес-одиниці 
Стадія життєвого 

циклу галузі 

Shell/DPM 

Аналіз привабливості капіталоємної 
галузі залежно від 

конкурентоспроможності 
3x3 Сила позиції бізнесу 

Привабливість 

галузі 

Hofer/Schendel 
Аналіз еволюції ринку та 

конкурентної позиції 
4x4 

Конкурентна позиція 

бізнес-одиниці 
Стадія життєвого 

циклу галузі 
«Товар - ринок» 

(матриця І. Ансоффа) 

Аналіз стратегії відносно ринків та 

товару 
2x2 Ринок Товар 

Томпсона-Стрікленда 
Аналіз темпів росту ринку та 
конкурентної позиції 

2x2 
Конкурентна позиція 
бізнес-одиниці 

Темпи росту ринку 

Hussey 
Аналіз конкурентної позиції бізнес-
одиниці в динаміці 

- 
Середній темп росту 
обсягів реалізації 

Середній темп росту 
глобального попиту 

Матриця вектору 
економічного розвитку 

підприємства 

Аналіз темпів зростання ринку та 
показників стійкості 

3×3 Стійкість 
Індекс зростання 
ринку 

 

Джерело: [3, с. 39].

Таблиця 2. Полікритеріальна класифікаційна матриця матричних методів

 
За рівнем (об’єктом) досліджень 

Макрорівень Мезорівень Мікрорівень 

За
 п

ох
од

ж
ен

ня
м

 

Матричні 
моделі 

Класичні моделі 
стратегічного ана-

лізу середовища й 

планування  

Моделі та методи 

аналізу й оцінювання 

економічного 

середовища 

Моделі та методи розробки 

стратегії промислового 

підприємства 

Школа 

позиціо- 
нування 

Матриця BCG; 

Матриця General 
Electric-McKinsey; 

Матриця Дея; 

Матриця 

Монієсона; 

Матриця Shell/DPM 

Матриця PIMS; 

Стратегічна матриця 
«покупець-

продавець» 

Загальна стратегічна матриця 

Портера; Матриця Томпсона-
Стрікленда; 

Матриця дослідження змісту 

стратегій 

Школа 

зовнішнього 
середовища 

Матриця SРАSЕ Матриця Браудела-

Вілсона; 

Метод кластерного 

аналізу; 

Метод РЕSТ-аналізу; 
Матриця аналізу 

конкурентного 

оточення 

Матриця створення та 

підтримки конкурен-

тоспроможності фірми;  

Матриця створення іміджу 

фірми 

Школа 

дизайну 

- Метод SWOT;  

Метод формування 

профілю середовища; 

Матриця фінансової 
оцінки економічного 

середовища 

Матриця І.Ансоффа «товар-

ринок»;  

Матриця розробки стратегії з 

урахуванням ринкових 

переваг;  

Тривимірна матриця Д. Абеля 

Школа 

навчання 

- Метод «крива 

досвіду» 

- 

Школа 
конфігурації 

Матриця ADL/LC; 

Матриця HOFER/ 
SCHENDEL 

- - 

Школа 

планування 

- Метод стратегічних 
вікон 

Двофакторна матриця 
стратегічного планування; 

Матриця COPE;  

Матриця відкидань; 

Ілюстративна матриця 

розробки стратегії; 
Метод GAP 

Школа 

культури 

- Метод «LOTS» Метод «ланцюг цінностей» 
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го планування; 5) фактори, що формують матрицю
(табл. 1 [2, с. 114]); 6) стратегічна школа походження
матриці (табл. 2 [3, с. 39]).

Порівняльна характеристика вказаних портфельних
методів стратегічного аналізу дозволила встановити
основні їх переваги та недоліки, а також головну мету
використання (табл. 3).

Значна кількість науковців використання матричних
методів портфельного аналізу зводить до обгрунтуван-

ня товарної стратегії (стратегії інтеграції, асортимент-
ної стратегії) на підставі матриці BCG [4, 5, 6], що підво-
дить під сумнів отримані результати, оскільки основним
недоліком даного інструментарію є високий ступінь су-
б'єктивізму при визначені долі ринку підприємства і про-
відного конкурента та результатів росту ринку кожної
стратегічної зони господарювання. Саме тому при фор-
муванні стратегії розвитку та проведенні стратегічного

Таблиця 3. Головні переваги та недоліки основних методів матричного аналізу

Джерело: [1, с. 114—115].

Матриця Мета методу Переваги Недоліки 

Boston Consulting 

Group (BCG); 

Розширена 
концепція BCG 

Вироблення стратегій 

підтримання чи 

відновлення балансу 
продуктового портфеля 

простота, доступність, 

наочність; можливість зба-

лансувати портфель бізнесів 
у плані фінансування, 

поєднати види діяльності; 
дає можливість визначити 

стратегії подальшого 

розвитку бізнес-одиниць  

- незначна кількість факторів, що 

аналізується, значення яких 

переоцінене; 
- ігнорування багатьох параметрів, що 

впливають на прибутковість бізнесу;  

- увага акцентується лише на 

фінансових потоках, розподілі 
інвестицій між СГП відповідно до їх 

позиції на матриці;  
- можливі труднощі, пов’язані з 

оцінкою і визначенням масштабів 
ринку, ринкової частки підприємства і 
темпів зростання ринку; 

- не враховується взаємозв’язок 

окремих бізнес-одиниць 

(синергетичний ефект) 

General Electric- 

McKinsey 

Визначення пріоритетів 

для інвестування 

більш широкі можливості 
стратегічного вибору 

порівняно гнучкість; широта 

застосування з матрицею 
BCG; 

- складність вибору границь і 
масштабів ринку, велика кількість 

критеріїв; 

- суб’єктивність оцінок;  
- статичний характер моделі; 
- занадто загальний характер 

рекомендацій, тому вони потребують 

подальшого уточнення 

Дібба-Сімкіна Виявлення пріоритетних 

асортиментних позицій, 

оцінка структури асорти-

менту та визначення 

шляхів її оптимізації 

 встановлення фінансового 

вкладу бізнес-одиниць в 

покриття витрат; дає 

можливість сформувати 

оптимальний бізнес-

портфель 

- врахування лише двох чинників; 

- існує певна складність у визначенні 
точної величини змінних та постійних 

витрат окремих бізнес-одиниць;  

- рекомендовані стратегії потребують 

подальшого уточнення 

Артура Д. Літла 

(ADL/LC) 

Визначення напрямів 

диверсифікації 
діяльності 

 широкий діапазон вибору 

стратегій (24 уточнені 
стратегії ADL); матриця 

корисна для високотехноло-

гічних галузей, життєвий 

цикл товару яких дуже 

короткий 

- матриця занадто схематична, тому 

потребує творчих рішень; 

- не дає рекомендацій щодо можливих 

стратегій для галузей, життєвий цикл 

яких потрібно змінити 

Shell/DPM Визначення напрямів 

перерозподілу грошових 

потоків 

поєднує якісні і кількісні 
показники в єдину па-

раметричну систему; порів-

няно з моделлю GE/Mc-

Kinsey більше уваги 

акцентовано на кількісних 

параметрах бізнесу; велика 

кількість змінних дозволяє 

здійснити глибокий і 
системний аналіз чинників 

- складність вибору із значної 
кількості змінних найбільш значимих; 

- відсутність критерію, за яким можна 

визначити необхідну для аналізу 

кількість змінних;  

- ускладненість присвоєння питомої 
ваги змінним при конструюванні 
шкал матриці; 
- складно порівнювати бізнес-

одиниці, які належать до різних 

галузей, оскільки змінні занадто 

прив’язані до галузі; 
- використання обмежене 

капіталоємними галузями 

промисловості (хімія, металургія 

тощо) 

Hofer/ Schendel Визначення типу бізнес-

портфеля та його збалан-

сованості 

дає можливість визначити 

ідеальний бізнес-портфель 

- пристосована в основному для 

корпоративного бізнес-портфеля або 

взаємозалежних видів бізнесу 

«Товар-ринок» 

(матриця Ансоффа) 

Вибір стратегії бізнес-

одиниці в умовах зрос-

таючого ринку 

простота; наочність - врахування лише двох чинників; 

- одностороння орієнтація на 

зростання 

Томпсона-

Стрікленда 

Вибір стратегії залежно 

від динаміки росту 

ринку та кон курентної 
позиції бізнес- одиниці 

гнучкість; комплексний 

розгляд бізнес- одиниць 

- врахування лише двох чинників; 

- суб’єктивність оцінок; 

- відсутність критерію, за яким можна 
визначити необхідну для аналізу 

кількість змінних 

Hussey Визначення еволюції 
конкурентної позиції 
бізнес- одиниці на ринку 

можливість використання в 

динамічному режимі 
- врахування лише двох чинників; 

- відсутність рекомендацій щодо 

конкретної стратегії;  
- одностороння орієнтація на 

зростання 
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аналізу увага дослідників повинна бути зосереджена не
лише на матриці BCG, а на використанні комплексу мат-
ричних методів. Інструментарій стратегічного аналізу
необхідно використовувати у сукупності, оскільки кож-
на з досліджуваних матриць надає індивідуальний ре-
зультат аналізу.

Апробація інструментарію стратегічного матрично-
го аналізу проводилася на прикладі ПАТ "Дніпропет-

ровський агрегатний завод". Першим етапом було про-
ведення PEST-аналізу (табл. 4).

Отримані результати доводять, що політичні фак-
тори в цілому мають досить сильний вплив на підприєм-
ство. Будь-які зміни економічних факторів загрожують
стратегії розвитку, якщо підприємство не має достат-
нього фінансування. Зміни в соціальній сфері можуть
мати як позитивні, так і негативні наслідки для підприє-

Таблиця 4. Результати PEST-аналізу ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"

Фактори макросередовища 

Термін ві-
рогідного 

прояву 
Характер впливу Ймовірна реакція 

Політичні фактори 

1. Посилення спроб з боку уряду 

регулювати ринок 
1 – 2 роки 

Зростання напруженості на 

ринку 
Адаптація до нових умов 

2. Підтримка державою підприємств-

конкурентів, розміщення державних 
замовлень у конкурентів 

1 – 2 роки 

Зростання впливу конкурентів, 

підвищення цінової 
конкуренції 

Пошук нових ринків, 

маркетинговий аналіз ринку 

3. Внесення поправок до податкового 
кодексу 

1 рік 
Ускладнення діяльності 
малого та середнього бізнесу 

Пристосування роботи 
підприємства під законодавчу 

базу 

Економічні фактори 

1. Зміна курсу валют 1 рік 
Ускладнення розрахунків за 

відвантажену продукцію 
Зміна цінової політики 

2. Спад гірничодобувної промисловості 1 рік 
Зменшення рентабельності 
виробництва 

Диверсифікація 

3. Зростання темпів інфляції 1 рік 
Зниження платоспроможності 
населення 

Перегляд існуючої стратегії, 
зміна цінової політики 

Соціальні фактори 

1. Збільшення рівня безробіття 1 – 2 роки 
Орієнтація попиту на дешевші 
товари 

Знижки, акції 

2. Скорочення чисельності населення 1 – 2 роки Зниження попиту Пошук нових ринків збуту 

3. Відданість покупців вітчизняній 

продукції 
1 – 2 роки Збільшення попиту 

Розширення виробництва для 

задоволення потреб споживачів 

Технологічні фактори 

1. Прискорення темпів НТП 1 – 2 роки Старіння обладнання Інвестування в НДПКР 

2. Удосконалення існуючих та 

виробництво нових технологій 
1 – 2 роки Зміна переваг споживачів 

Перегляд існуючої стратегії, 
підтримка конкурентних переваг 

3. Розробка і впровадження нових 

технологій 
1 – 2 роки Цінова конкуренція Перегляд цінової політики 

 

Рис. 1. Модель п'яти конкурентних сил Портера
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Погроза товарів-замінників незначна 
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Напрям 

виробниц-

тва 
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апаратури 
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шахтного 
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− ПАТ «Дружківський 
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− ПрАТ «Рутченківський 

завод «Гормаш» (Донецька 
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ремонтно-механічний завод» 
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Можливість покупців торгуватися 

Напрям 

виробниц-

тва 

Підприємства-споживачі 

Гідро- 
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тура до 
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шахтного 
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вання 

– ТОВ «ДТЕК» 
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не існує 

Авіаційна, 

спецтех-

ніка 

− Україна – 4% 

− Росія – 95% 

− Інші країни – 1% 

 

Можливість постачальників торгуватися  

Об’єкти 
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− ПАТ «Харьківкольормет» 
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Кабельна 

продукція 

− ПП «Полюс» 

− ТОВ «Акватон»  

(м. Дніпропетровськ) 

− ТОВ «Техпровод» 

(м. Запоріжжя) 

Хімічна 

продукція 
− ТОВ «Стенлі» 

(м. Дніпропетровськ) 

Пластмаса 

− ТОВ «НВВ 

«Сєверодонецький 

склопластик» 

(м. Сєверодонецьк) 

Лакофарбові 
вироби 

− ТОВ КП «Дніпрохім» 

(м. Дніпротпетровськ) 

Інші матеріали   країни СНД 
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мства. Технологічні фактори мають сильний вплив на
підприємство і вносять свої корективи в його діяльність.

На другому етапі виконується SWOT-аналіз (табл. 5).
На третьому етапі проводиться аналіз п'яти конку-

рентних сил Портера (рис. 1).
Що стосується ПАТ "Дніпропетровський агрегат-

ний завод", ризик входу потенційних конкурентів дуже
незначний. Кількість підприємств як в Україні, так і в
Росії залишається стабільно обмеженою. Сила позиції
споживачів ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"
достатньо велика, оскільки вони проявляють високу ло-
яльність. Підприємство зацікавлене у лояльності по-
купців, оскільки зміна споживчих інтересів може сут-
тєво відбитися на фінансово-економічному стані ПАТ
"Дніпропетровський агрегатний завод". Постачальники,
з яким співпрацює підприємство, дотримуються ста-
більної цінової політики та не погрожують ПАТ
"Дніпропетровський агрегатний завод" різким підви-
щенням цін.

Що ж стосується загрози товарів-замінників, за ціною
вони значно дешевше, що відображається на якості про-
дукції.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи проведене дослідження, можна зроби-

ти такі висновки. При класифікації матричних методів, що
застосовуються в стратегічному управлінні, виділяють сім
класифікаційних ознак: кількість досліджуваних осе-
редків; об'єкт вивчення; одержувана інформація; етапи
стратегічного планування; фактори, що формують матри-
цю; стратегічна школа походження матриці. Кожна стра-
тегічна матриця може бути застосовано окремо, але при
цьому показники, за якими визначається позиція бізнес-
одиниці, обмежені осями Х та У, тому інструментарій стра-
тегічного аналізу необхідно використовувати у сукупності,
оскільки кожна з досліджуваних матриць надає індивіду-
альний результат аналізу. Апробація інструментарію стра-
тегічного матричного аналізу була проведена на прикладі
ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод", що довело
необхідність використання комплексу матричних методів
при проведенні стратегічного аналізу. Перспективою по-
дальших досліджень є формування портфельної матриці,
яка б була максимально адаптовано до умов України.

Література:
1. Чечетова-Терашвілі Т.М. Класифікація матричних

методів, які застосовуються в стратегічному управлінні
підприємством. [Текст] / Т.М. Чечетова-Терашвілі //
Перша міжнародна науково-практична конференція
"Якість економічного розвитку: глобальні і локальні ас-
пекти" (24—25 травня 2007 р.). — Режим доступу: www/
URL: http:// www.confcontact.com

2. Скригун Н.П. Використання портфельного ана-
лізу в маркетинговому стратегічному плануванні [Текст]

/ Н.П. Скригун // Харчова промисловість. Секція: Еко-
номіка. — 2009. — № 8. — С. 112—115.

3. Ванькович Л.Я. Теоретико-концептуальні засади
застосування матричних методів в управлінні інформа-
цією підприємств / Л.Я. Ванькович //Lviv Polytechnic
National University Institutional Repository. — 2010 — №
691. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua

4. Пасенко В.М. Використання матричних методів
портфельного аналізу для оцінки ефективності інтег-
раційних стратегій ТНК / В.М. Пасенко, М.М. Лещенко
// Фінансовий простір. — 2013. — № 2 (10). — С. 37—43.

5. Мельник Т.М. Можливість використання методів
портфельного аналізу в діяльності вітчизняних
підприємств / Т.М. Мельник // Проблеми і перспекти-
ви розвитку банківської системи України: зб. наук. праць
/ Державний вищий навчальний заклад "Українська ака-
демія банківської справи Національного банку Украї-
ни". — Суми, 2004. — Т. 9. — C. 180—185.

6. Фроленко Р. Використання матричних методів
у стратегічному аналізі диверсифікованих компаній /
Р. Фроленко, C. Жукевич // Галицький економічний віс-
ник. — 2012. — №6 (39). — С. 124—132.

References:
1. Chechetova-Terashvili, T.M. (2007), "Classification

of matrix methods which are used in a strategic management
an enterprise", Persha mizhnarodna naukovo-praktychna
konferentsiia [Quality of economic development: global and
local aspects], Dnipropetrovsk, Ukraine, [Online], available
at: http://www. confcontact.com (Accessed 15 Jan. 2014).

2. Skryhun, N.P. (2009), "The use of portfolio analysis
is in the marketing strategic planning", Kharchova
promyslovist'. Sektsiia: Ekonomika, vol. 8, pp. 112—115.

3. Van'kovych, L.Ya. (2010), "Theoretic and conceptual
principles of application of matrix methods in the management
of enterprises information", Lviv Polytechnic National
University Institutional Repository, vol. 691, [Online],
available at: http://ena.lp.edu.ua (Accessed 15 Jan. 2014).

4. Pasenko, V.M. and Leschenko, M.M. (2013), "Use of
matrix methods of portfolio analysis for the estimation of
efficiency of integration strategies trance of national
companies", Finansovyj prostir, vol. 2 (10), pp. 37—43.

5. Mel'nyk, T.M. (2004), "Possibility of the use of portfolio
analysis methods in the activity of domestic enterprises", Zbirka.
nauk. prats' Problemy i perspektyvy rozvytku bankivs'koi
systemy Ukrainy [Problems and prospects of development of
the banking system in Ukraine], State higher educational
establishment is the Ukrainian academy of banking of the
National bank of Ukraine, Sumy, Ukraine, T. 9, pp. 180—185.

6. Frolenko, R. and Zhukevych, C. (2012), "The use of
matrix methods in the strategic analysis of the diversified
companies", Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 6 (39), pp.
124—132.
Стаття надійшла до редакції 18.03.2014 р.

Таблиця 5. Матриця SWOT-аналізу для ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"

 Можливості Загрози 

С
ил

ьн
і с

то
ро

ни
 

Наявність достатніх фінансових ресурсів та великий 

досвід роботи можуть допомогти при вході на нові 
ринки. 
Добра репутація в очах споживачів і гнучка реакція на 

швидко мінливий попит можуть допомогти при 

розширенні виробництва для задоволення потреб 

споживачів. 

Високий рівень якості продукції можуть сприяти 

обслуговування додаткових груп споживачів. 

Нове, вдосконалене обладнання і творчий, 

підприємницький менеджмент можуть допомогти в 

спорідненої диверсифікації, випуску товарів з 

доповненням 

Хороша репутація в очах споживачів може допомогти 

при появі нових конкурентів. 

Високий рівень якості продукції та значний досвід 
роботи можуть допомогти при зростанні збуту товарів-

замінників. 

Творчий, підприємницький менеджмент і гнучка реакція 

на швидко мінливий попит можуть допомогти при появі 
змін у потребах споживачів. 

Наявність достатніх фінансових ресурсів може 

допомогти при виникненні труднощів при укладанні 
договорів з постачальниками і споживачами 

С
ла

бк
і 

ст
ор

он
и 

Наявність великої кількості конкурентів може 

перешкодити виходу на нові ринки. 

Наявність великої кількості конкурентів може 

перешкодити швидкому зростанню ринку. 

Наявність великої кількості конкурентів може 

завадити обслуговування додаткових груп споживачів 

Велика ймовірність появи нових конкурентів. 

Конкуренти можуть почати випуск товарів-замінників. 

Конкуренти можуть скористатися змінами в потребах 

споживачів 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливість оцінки економічного потенціалу під-

приємства в сучасних умовах господарювання не вик-
ликає сумнівів, адже вона багато в чому допомагає оха-
рактеризувати як саме фінансово-економічне станови-
ще підприємства, так і рівень його конкурентоспромож-
ності в галузі. Крім того, високий рівень економічного
потенціалу є вагомим чинником підвищення інвестицій-
ної привабливості підприємства для зовнішніх інвес-
торів.
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RESEARCH OF EFFICIENCY OF FORMING OF ECONOMIC POTENTIAL OF ORE MINING
AND PROCESSING ENTERPRISES OF KRIVIY RIG

У статті доведено, що оцінка економічного потенціалу підприємств займає важливе місце в загальній
системі оцінювання фінансово-економічного становища підприємств, а також для визначення рівня його
конкурентоспроможності порівняно з іншими підприємствами галузі. Здійснено аналіз економічного
потенціалу гірничо-збагачувальних підприємств Кривого Рогу за групами показників: виробництво, орга-
нізація, маркетинг, фінанси. Для цього вибрано чотири підприємства гірничо-добувної галузі міста, які
схожі за своєю організаційно-виробничою структурою, територіальним положенням, стадіями життєво-
го циклу та специфікою фінансування. Проведено розрахунок окремих груп показників. Здійснено оцін-
ку рівня потенціалів заданих підприємств на основі методу квадратів потенціалів. Зроблено висновок
про достатньо високий розвиток гірничо-збагачувальних підприємств регіону, їх конкурентоспро-
можність та міцне фінансово-економічне становище навіть за умов нестабільності економіки в останні
роки.

It is well-proven in the article, that the estimation of economic potential of enterprises occupies an important
place in the general system of assessing the financial and economical situation of enterprises, and also for
determination of level of his competitiveness by comparison to other enterprises of industry. The analysis of
economic potential of ore mining and processing enterprises of the Kriviy Rig is carried out after the groups of
indexes: production, organization, marketing, finances. Four enterprises of mining industry of city are chosen
for this purpose, what alike after it by an organizationally production by a structure, territorial position, stages
of life cycle and specific of financing. The calculation of separate groups of indexes is conducted. The estimation
of level of potentials of the set enterprises is carried out on the basis of method of squares of potentials. A conclusion
is done about high enough development of ore mining and processing enterprises of region, their competitiveness
and strong financial and economical position even at the terms of instability of economy in the last years.

Ключові слова: ефективність, потенціал, розвиток, фінансове становище, структура потенціалу, квад-
рати потенціалу.

Key words: еfficiency, potential, development, financial position, structure of potential, squares of potential.

В останні часи, не дивлячись на нестабільність
економічної ситуації в країні, ряд галузей промис-
ловості України продовжує демонструвати досить
високі показники прибутковості та ефективності.
До таких галузей належить і гірничо-збагачуваль-
на галузь. За допомогою відомих методів оцінки
економічного потенціалу вважаємо за потрібне
більш детально вивчити причини такого стабільно-
го стану та виявити резерви подальшого його зміц-
нення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У різноманітті відомих сьогодні методик оцінки еко-
номічного потенціалу теоретичний і практичний інтерес
представляють методики, застовані на комплексному
аналізі груп показників. Сучасні дослідження в цьому
напрямку представлені в багатьох роботах. Вагомий
внесок в їх розробку внесли такі науковці, як О.Ф. Ба-
лацький, Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, Є.В. Лапін,
Є.В. Попов, О.О. Решетняк, І.М. Рєпіна, О.С. Федонін
та ін.

На нашу думку, існуючі сьогодні прикладні та ана-
літичні дослідження в галузі оцінки економічного по-
тенціалу в своїй більшості носять загально-економічний
характер, залишаючи поза увагою галузеві аспекти по-
тенціалу підприємств. Тому вважаємо за потрібне
більше уваги приділити саме галузевим особливостям
оцінки економічного потенціалу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті визначено оцінку ефективності фор-

мування економічного потенціалу гірничо-збагачуваль-
них підприємств регіону з ціллю виявлення їх конкурен-
тоспроможності порівняно один до одного.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Традиційно ми звикли розуміти під потенціалом

підприємства певні можливості та ресурси, які дозво-
ляють йому вийти на певний рівень розвитку. Таке трак-
тування дісталося нам в спадок від його латинського
тлумачення. Проте все більше і більше науковців схиля-
ються до думки, що потенціал підприємства є багато-
гранним поняттям. Відходячи від його моноцентрич-
ності, погоджуємося з тим, що комплексність форму-
вання внутрішніх можливостей розвитку підприємства
формує саме поняття потенціалу та його складові еле-
менти [1, с. 8]. Потенціал підприємства здатний охарак-

теризувати не тільки сучасний стан об'єкта, але й
найбільш імовірні перспективи його розвитку, що допо-
магає виробити ефективну стратегію подальшого фун-
кціонування підприємства.

Враховуючи, що потенціал промислового, в тому
числі гірничо-збагачувального, підприємства формуєть-
ся на основі таких складових, як виробництво, персо-
нал, фінанси, маркетинг, соціальна та екологічна сфе-
ра, найбільш прийнятною методикою вважаємо оцінку
на основі квадрату потенціалу, яка в своїй основі містить
чотири основні блоки [2, с. 22]:

— виробництво, розподіл і збут продукції;
— організаційна структура і менеджмент;
— маркетинг;
— фінанси.
Об'єктами аналітичного дослідження нами обрано

чотири гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК) Криво-
го Рогу, що видобувають залізну руду та збагачують її
для подальшого споживання на металургійних комбіна-
тах:

— ПАТ "Північний ГЗК";
— ПАТ "Центральний ГЗК";
— ПАТ "Південний ГЗК";
— ПАТ "Інгулецький ГЗК".
Оцінку будемо здійснювати в розрізі вищеокресле-

них чотирьох складових. Так, у таблиці 1 наведено
інформацію щодо показників виробництва, розподілу і
збуту продукції.

Дані таблиці свідчать, що виробнича потужність
трьох з чотирьох підприємств знаходиться приблизно
на однаковому рівні (близько 13 млн т продукції щоріч-
но), а на ПАТ "Центральний ГЗК" — вдвічі менша. При
цьому якість вихідної продукції у всіх однакова, близь-
ко 66% вмісту заліза в руді.

За показником фондовіддачі лідирує Південний
ГЗК, в той час, як Північний ГЗК знаходиться на ос-
танньому місці. Витрати на 1 грн. найменші у Інгулець-
кого ГЗКу, а також це підприємство має найбільший

Таблиця 1. Виробництво, розподіл і збут продукції: показники

Таблиця 2. Організаційна структура і менеджмент: показники
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прибуток за результатами останнього звітного року та
найвищу рентабельність виробництва. Найгірша ситу-
ація з показниками прибутковості у Центрального
ГЗКу.

Отже, за першою групою показників нами вияв-
лено явного лідера — ПАТ "Інгулецький ГЗК", як
підприємства з найвищою потужністю та прибутко-
вістю.

Таблиця 3. Маркетинг: показники

Таблиця 4. Фінанси: показники

Таблиця 5. Виробництво, розподіл і збут продукції: ранжування показників
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У таблиці 2 наведено інформацію про показники
організаційної складової потенціалу досліджуваних
підприємств.

З даної таблиці можна зробити висновок, що ПАТ
"Центральний ГЗК" є лідером у плані ефективності
організаційної структури управління тависоких ділових
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 Коефіцієнти ліквідності:       

1 Коефіцієнт поточної оцінки 1,05 2-3 2 1 3 4 

2 Коефіцієнт критичної оцінки 1,1 2-3 2 1 3 4 

3 Оборот матеріально-товарних 

запасів 

1,05 1-5 1 3 4 2 

4 Термін погашення дебіторської 
заборгованості 

1,05 до 60 
днів 

4 4 4 4 

 Коефіцієнти рентабельності:       

5 Рентабельність продажу 1,15 > 10 % 3 1 4 2 

6 Рентабельність активів 1,05 > 20 % 3 1 4 2 

7 Рентабельність власного 
капіталу 

1,1 близько 
100 % 

3 1 4 2 

 Показники ефективності:       

8 Оборотність активів 1,1 3-7 3 4 1 2 

9 Прибуток на одного 

працюючого, тис. грн. 

1,05 1,54 3 1 4 2 

10 Виторг на одного працюючого, 

тис. грн. 

1,05 39 3 1 4 2 

 Коефіцієнти залежності:       

11 Коефіцієнт заборгованості 1,1 до 0,7 1 3 2 4 

12 Коефіцієнт капіталізації 1,15 до 10 3 4 1 2 

 Разом балів   31 25 38 32 

 

Таблиця 8. Фінанси: ранжування показників

Таблиця 6. Організаційна структура і менеджмент: ранжування показників
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1 Ділові якості менеджерів, бали  1,2 3 4 2 1 

2 Ефективність організаційної 
структури управління, бали 

1,15 3 4 2 1 

3 Вік персоналу, % до 45 років 1,15 2 1 3 4 

4 Рівень освіти, % з вищою освітою 1,05 2 3 1 4 

5 Продуктивність праці, грн. 1,2 3 1 4 2 

6 Середньомісячна оплата праці, грн. 1,25 4 1 3 2 

 Разом балів  17 14 15 14 

 
Таблиця 7. Маркетинг: ранжування показників
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1 Обсяги постачань на внутрішній 

ринок, тис. т 

1,2 3 1 4 2 

2 Місце в експорті, тис. т 1,15 3 2 1 4 

3 Фінансування рекламної діяльності, % 

до загальних витрат підприємства 

1,15 2 3 1 4 

4 Фірмовий стиль (розвинуті напрями), 

од. 

1,15 4 4 4 3 

5 Ціна за одиницю продукції, грн. 1,1 4 3 2 1 

6 Витрати на інноваційну діяльність, 

тис. грн. 

1,25 4 2 3 1 

 Разом балів  20 15 15 15 
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якостей менеджерів. Крім того, у даного підприєм-
ства найбільша частка персоналу віком до 45 років,
що свідчить про ефективне його омолодження та пер-
спективність розвитку молодих кадрів комбінату.
Рівень працівників з вищою освітою найвищий у того
ж Центрального ГЗКу, а також ПАТ "Південний
ГЗК".

Що стосується продуктивності праці на підприє-
мствах, то наявне лідерство Інгулецького ГЗКу. Крім
того, високий показник продуктивності праці демон-
струє ПАТ "Північний ГЗК", найнижчий — ПАТ
"Центральний ГЗК". При цьому оплата праці також
найвища по Північному та Інгулецькому ГЗКах.

Отже, за даною групою показників явного ліде-
ра немає, тому без додаткової бально-рейтингової
оцінки зробити висновки неможливо.

У таблиці 3 наведено інформацію про показники
маркетингу на досліджуваних підприємствах.

Як бачимо, обсяги експортованої продукції під-
приємств приблизно однакові, що свідчить про
рівноцінність їх експортних можливостей. При цьо-
му значні обсяги постачань на внутрішній ринок де-
монструють Північний та Інгулецький ГЗКи.

Фінансування рекламної діяльності найвище на
Центральному та Південному ГЗКах, що, на нашу
думку, не дає бажаних результатів, адже за показ-
никами виробництва вони відстають від конкурентів.

Щодо ціни реалізації продукції, то вона найвища
у Північного ГЗКу, але це не заважає підприємству
мати високі обсяги виробництва і реалізації та отри-
мувати високі прибутки. Крім того, підприємство
відрізняється найвищими витратами на інноваційну
діяльності, що може бути чинником підвищення рівня
конкурентоспроможності його продукції.

У таблиці 4 наведені дані щодо фінансових показ-
ників підприємств, з якої видно, що показники
ліквідності знаходяться на досить високому рівні на
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Сума балів 

Виробництво і збут продукції 19 15 26 20 

Організаційна структура і менеджмент 17 14 15 14 

Маркетинг  20 15 15 15 

Фінанси  31 25 38 32 

Довжина векторів 

Виробництво і збут продукції 42,86 61,90 9,52 38,10 

Організаційна структура і менеджмент 38,89 55,56 50,00 55,56 

Маркетинг  22,22 50,00 50,00 50,00 

Фінанси  47,22 63,89 27,78 44,44 

 

Таблиця 9. Інформація для побудови квадратів потенціалів підприємств галузі

Рис. 1. Квадрат потенціалу ПАТ "Північний ГЗК"

Рис. 2. Квадрат потенціалу ПАТ "Центральний ГЗК"

Рис. 3. Квадрат потенціалу ПАТ "Інгулецький ГЗК"



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201496

ПАТ "Південний ГЗК", що істотно відрізняє його від
показників конкурентів. У той же час, показники рен-
табельності у підприємства майже найгірші. В той же
час високою прибутковість характеризуються Північний
та Інгулецький ГЗКи. Крім того, на Інгулецькому ГЗКу
зафіксовано найвищий прибуток та виторг у розрахун-
ку на 1 працюючого.

Найвищий коефіцієнт капіталізації та найменший
коефіцієнт заборгованості відмічено на ПАТ "Централь-
ний ГЗК".

Проведемо ранжування отриманих значень показ-
ників. Інформацію по підприємствам наведено в табли-
цях 5—8.

Таким чином, інформація для побудови квадратів
потенціалів може бути представлена за допомогою таб-
лиці 9.

На рисунках 1—4 наведено квадрати потенціалів до-
сліджуваних підприємств.

З наведених рисунків видно, що у ПАТ "Північний
ГЗК" квадрат потенціалу більше зміщений на бік
фінансів, тобто цей елемент потенціалу у підприємства
найбільш вразливий. Також недостатньо високий потен-
ціал у підприємства по виробництву і збуту продукції, а
також по організаційній структурі. Елемент маркетин-
гу у підприємства має найвищий потенціал.

Порівняно з іншими підприємствами галузі, дане
підприємство переважаєж за виробничим потенціалом
лише проти ПАТ "Центральний ГЗК", за організаційним
та маркетинговим знаходиться на першому місці, за
фінансовим переважає також лише перед ПАТ "Цент-
ральний ГЗК".

Якщо розгладати квадрат потенціалу ПАТ "Цент-
ральний ГЗК", то його вектори мають більшу довжину,
порівняно з векторами попереднього підприємства (і
взагілі найвищі вектори з усіх підприємств групи), що
дозволяє поставити його на місце аутсайдера гірничо-
збагачувальних комбінатів Кривого Рогу. Причому всі
навпямки векторів розвинуті приблизно однаково, що
може свідчити про рівномірність розвитку всіх вироб-
ничо-господарських компонентів управління підприєм-
ством.

Стосовно ПАТ "Південний ГЗК" можемо зазначи-
ти, що у підприємства незадовільна ситуація з марке-
тингом та організацією управління, в той час як вироб-
ництво та фінанси знаходяться в порядку.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, ПАТ "Північний ГЗК" має яскраво виражені
переваги по виробничим та фінансовим показникам. У
той же час існують проблеми з маркетингом та органі-
зацією управління. За величиною квадрату потенціалу
можемо також зазначити, що підприємство знаходить-
ся на стадії успіху життєвого циклу.

Рис. 4. Квадрат потенціалу ПАТ "Південний ГЗК"

Для ПАТ "Центральний ГЗК" можемо пореко-
мендувати більше уваги приділяти всім складовим
економічного потенціалу, оскільки на підприємстві
за результатами аналізу, ситуація виявилась найгір-
ша.

ПАТ "Інгулецький ГЗК" за нашими розрахунками
може вважатись лідером галузі. Показники його потен-
ціалу в основному найкращі, за винятком організації та
менеджменту. Тому даному підприємству пропонуєть-
ся більше уваги зосередити на покращенні саме цієї
складової економічного потенціалу.

ПАТ "Південний ГЗК" рекомендовано більше уваги
приділити маркетингу та організації управління
підприємством.

Таким чином, проведений аналіз показав порівняну
стабільність та однорідність багатьох показників оцін-
ки економічного потенціалу окремих підприємств гірни-
чо-збагачувальних підприємств Кривого Рогу, яка ха-
рактеризується високою прибутковістю та стабільним
фінансовим становищем. Проте при такій добрій сит-
уації, у окремих підприємств наявні певні розриви та
відставання у рівні розвитку окремих складових потен-
ціалу, що вимагає від них прийняття відповідних управ-
лінських рішень в напрямку покращення ситуації по за-
даним групам показників.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізацію можна представити у вигляді сукупності

процесів, які відрізняються один від одного за походжен-
ням, областями застосування, механізмами і наслідками, які
здійснюють різноманітний вплив на стан світогосподарсь-
кої системи.

Зазначене обумовлює доцільність аналізу глобалізації
як якісно самостійної системи процесів і відносин, цілісної
в її елементному складі, але внутрішньо суперечливою. По-
лярність ставлення і розмаїтість думок науковців щодо про-
цесу глобалізації очевидна — від радикального неприйнят-
тя до задоволення з приводу небачених раніше можливос-
тей, разом з тим не можна не погодитись, що процес глоба-
лізації як і будь-який багатогранний соціально-економічний
феномен тягне за собою як негативні, так і позитивні на-
слідки. Посилення глобалізації ставить перед цивілізованим
суспільством багато "викликів": економічних (фінансова
глобалізація, розповсюдження ТНК, торгівля, фінансові і
валютні кризи); політичних (посилення кризи влади, змен-
шення можливостей урядів в управлінні країнами, форму-
вання наднаціональних органів влади); соціальних (неухиль-
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не зростання диференціації доходів між "дуже багатими" і
"дуже бідними" країнами); духовних (піднесення персональ-
ної і національної самосвідомості).

У сучасних умовах поведінка глобалізації досить інтен-
сивна, збільшується вона головним чином у напрямках роз-
витку мікро- і макроекономік національних держав, а та-
кож шляхом створення транснаціональних економічних си-
стем (глобальна комп'ютерна мережа Інтернет, світовий
фінансовий ринок біржового капіталу, електронна комер-
ція тощо).

У фінансовій області глобалізація виявляється в інтен-
сифікації інтеграційних процесів і збільшення економічної
взаємозалежності не тільки окремих суб'єктів, але і країн
в цілому. Однак разом з тим вона сприяє посиленню еко-
номічного і соціального розриву як між окремими держа-
вами, так і на рівні національних економік, служить сти-
мулом для появи нових і поглиблює вже існуючі протиріч-
чя. Глобалізація служить причиною інтенсифікації кон-
тактів в галузі освіти і науки, виступає інтенсифікатором
діалогу культур, підсилює перевагу одних систем ціннос-
тей на шкоду іншим.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Одним з основних предметів досліджень сучасних нау-

ковців у галузі економіки можна назвати процеси глобалі-
зації саме в області інновацій, аналізу яких приділяється
значна увага в наукових публікаціях і присвячується дос-
татня кількість фахових видань, серед яких слід зазначити
праці таких вчених, як З. Адаманова, В. Геєць, О. Динкін,
Н. Іванова, Б. Кузик, Б. Маліцький, В. Семиноженко, Л. Фе-
дулова, Ю. Яковець. Причому багато авторів виловлюють
думки, згідно з якими мова йде про нову назву вже відомих
науці явищ, які давно мають місце у світовій економіці, а саме
про інноваційну глобалізацію ХХІ століття.

Разом з тим існує відповідна необхідність подальших
наукових розробок інноваційної складової в умовах глоба-
лізації, і це проявляється в першу чергу в напрямку дослід-
ження актуальних інноваційних процесів та порівняльних
характеристик їх макроекономічного впливу на розвиток
міжнародної економіки.

Глобалізацію світової економічної системи, який би
зміст не вкладався в це поняття, можна визнати об'єк-
тивним процесом, але для цілей статті інтерес становить
лише один аспект цього міжнародного процесу, який і вис-
тупає метою дослідження — прояв і вплив процесів глоба-
лізації на створення і впровадження інновацій.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Новітні технології відіграють фундаментальну роль у

сприянні глобалізації. Без літаків, телефонного та супут-
никового зв'язку, комп'ютерів і телебачення не було б мож-
ливим передавати інформацію з одного місця до іншого з
інтенсивністю, характерною для сучасного світу. Вони по-
роджують швидкість поширення і передачі знань, яка вияв-
ляється значно вищою, чим в минулому. Інновації, за вис-
ловленням М. Маклуена, дозволили появу т.зв. "глобального
села" [8]. Виникнення якісно нового суспільства, заснова-
ного на знаннях, розширення ринків, інтенсивний обмін ка-
піталами, міжнародна торгівля та істотне зростання прямих
інвестицій за кордон робить національні економічні систе-
ми більш інтегрованими один з одним. Темпи глобалізації і
науково-технічного прогресу взаємозалежні, проте, з дов-
гострокової точки зору, презумюється той факт, що протя-
гом багатьох років мав місце циклічний процес, в якому нові

технології виступають в якості "змащення" для економіч-
ної і соціальної глобалізації. В свою чергу, глобалізація
сприяє пересуванню людського ресурсу, товарів, капіталів
і, насамперед, ідей і знань, дозволяючи тим самим досягти
безпрецедентних темпів технологічних змін.

Напрям наукових технологій та інновацій справедливо
можна визнати таким, що в найбільшому ступені підданий
впливу глобалізації. Глобалізацію наукових технологій вик-
ликають значні темпи розвитку інновацій за технічним спри-
янням глобальних мереж, що поєднують дослідницькі цен-
три державної і приватної підпорядкованості, а також за
посередництвом процесів стандартизації. Розвиток і
підтримка міжнародних інноваційних мереж, спільна нау-
ково-технічна діяльність багатьох країн і їх організацій в
рамках не тільки приватного інтересу, але й загальноеко-
номічного і науково-технічного розвитку всього світу, є най-
важливішим напрямом розвитку глобалізації в умовах сьо-
годення. Істотною особливістю інновацій є майже миттєве
розповсюдження технологій у світовому масштабі й одно-
часне зниження тривалості виробничого циклу і впровад-
ження технологічних інновацій.

Г. Тьоркіна визначає, що "глобалізація з'являється інно-
ваційним процесом, в основі якого лежать інновації, і який
у ході свого становлення трансформує суспільно-культур-
не середовище" [4]. Б. Кузик і Ю. Яковець відзначають, що
"глобалізація — це принципово новий етап в розвитку люд-
ства як єдиної цілісності, зміст однієї з головних епохаль-
них інновацій XXI ст. — інновації, часові рамки якої охоп-
люють не одне десятиліття, а просторові рамки — терито-
рію всієї земної кулі з поступовим виходом до космічного
простору" [3, с. 324]. Тобто автори затверджують, що без-
посередньо сама глобалізація представляє собою одну з
базисних (радикальних) інновацій людства.

Слід погодитися з висловлюваннями науковців, приве-
деними вище, і вести розмову про таке актуальне явище як
інноваційна глобалізація, тому що, на нашу думку, її підгрун-
тям можна назвати науковий і технічний прогрес, станов-
лення і модернізацію технологій транспортних та інформа-
ційних комунікацій (рис. 1).

З. Адаманова надає комплексну характеристику інно-
ваційної глобалізації — процесу якісного переходу від ни-
нішнього традиційного розуміння інновацій як ключового

 
 Рис. 1. Підгрунтя та основні риси сучасної інноваційної глобалізації
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фактора підвищення міжнародної конкурентоспромож-
ності окремих суб'єктів світової економіки (насамперед
транснаціональних корпорацій, держав), до перетворення
їх на універсальний інструмент дедалі більш гармонійної
інтеграції цілей креативної діяльності учасників інновацій-
ного процесу з параметрами стійкого економічного, соціаль-
ного й екологічного розвитку в інтересах послідовного пол-
іпшення умов життєдіяльності, що вже досягається у краї-
нах — інноваційних лідерах (доступність і висока якість ос-
віти, гнучкий і мобільний ринок праці із суттєвим зростан-
ням заробітної плати, високі споживчі стандарти, соціаль-
на безконфліктність і екологічна безпека тощо); тобто,
відповідно до прогресивного сценарію світогосподарсько-
го розвитку, якого дотримується автор, інноваційний гло-
балізм за своїми метою, кількісними і якісними параметра-
ми відповідатиме як глобально-економічним, так і націо-
нально-соціальним критеріям розвитку із гармонізацією
інтересів нинішнього і майбутнього поколінь людської цив-
ілізації [1, с. 4].

Цей процес об'єктивно закономірний та історично обу-
мовлений розвитком людської цивілізації. Вихідною точкою
глобалізації інноваційних процесів можна назвати кінець 70-
х років ХХ століття, і зрушення ці започаткувалися в закор-
донних країнах, насамперед у США, країнах ЄС і Японії,
які створили сьогодні могутні центри науково-технологіч-
ного лідерства у світі, грунтуються вже на п'ятому і шосто-
му технологічних укладах, пов'язаних із широким розпов-
сюдженням автоматизованого виробництва, використанням
гнучких і інтегрованих виробничих систем, інформаційних
технологій і органічним включенням національних вироб-
ництв у глобальні виробничі, інноваційні, фінансові й інші
мережі. Цей процес глобалізації значно трансформувався і
набув на сьогодні зрілі специфічні риси. Інноваційна глоба-
лізація — багатоелементне, системне явище. Вона виникає
в результаті співробітництва держав у здійсненні та держав-
ному регулюванні інноваційних процесів, а також розподі-
лу всіх фаз інноваційного процесу за окремими суб'єктами
на базі міжнародного поділу праці.

У первинний період глобалізації до цього процесу були
залучені, як правило, тільки перші стадії інноваційного про-
цесу, і розповсюджувався він виключно в розвинутих краї-
нах світу та зводився в основному лише до глобалізації на-
уки. На сьогоднішній день в інноваційну глобалізацію є втяг-
нутими все нові і нові держави, зокрема, нові індустріальні
країни. Результатами цієї корисної діяльності користують-
ся не тільки самі розвинуті країни, але і країни, що розвива-
ються, і навіть ті країни, що мають найнижчі стандарти рин-
кової економіки, котрі завдяки глобалізації одержують ре-
альну можливість вийти зі стану багатовікової невизначе-
ності, соціальної і науково-технічної відсталості. Таке по-
ложення дає змогу на міжнародному рівні задіяти функ-
ціонування майже всіх етапів інноваційного процесу. Вдале
пристосування країн, що розвиваються, до актуальних за-
кономірностей економічного розвитку обумовлюється, на
нашу думку, їх втягненням в глобальні інноваційні процеси.
У зв'язку з цим уявляється, що стимулювати активний роз-
виток інноваційних процесів в Україні можливо через їх гло-
балізацію. Завдяки наявності значного сформованого нау-
кового потенціалу Україна може претендувати на участь у
перших стадіях інноваційного процесу.

Виступаючи своєрідним конгломератом усіх процесів,
за допомогою яких населення планети об'єднується в єдине
світове глобальне співтовариство, інноваційна глобалізація
стає ініціативним фактором вагомого поштовху розвитку
системи інноваційної освіти і економіки знань. До того ж,
поза залежністю від позиції у світовому просторі — чи сто-
сується це капіталу, менеджменту, праці, технологій, інфор-
маційних комунікацій або окремих ринків — світова еконо-
міка набуває риси глобальної економіки, яка в реальному
часі існує як єдине ціле.

Міжнародна торгівля є не єдиним способом, через який
розробники інновацій можуть користуватися своєю техно-
логічною компетенцією: не виключено, що інноватор вва-
жає більш вигідним продати інновації в безтоварній формі,
тобто ліцензувати її іноземним фірмам. Ця стратегія є тим
більше зручною, коли є різні типи перешкод для міжнарод-
ної торгівлі, наприклад, у випадку високих транспортних
витрат, бар'єрів для імпорту, наявних високих диференці-
алів заробітної плати між інноваційною країною та країною-
імпортером, що буде робити вартість нового продукту за-
надто високою для рівня доходів країни споживання. Од-
нак не завжди можливо ліцензувати технологію в треті краї-

ни. Така технологія повинна носити кодифікований харак-
тер і країна-імпортер повинна мати достатній потенціал,
щоб поглинути її.

Найбільш яскравими прикладами інноваційної глобалі-
зації та її впливу на розвиток світогосподарських зв'язків є
наукові розробки в області паливних елементів і водневої
енергетики, інтенсивний розвиток як процесів конкуренції,
так і формування тимчасових або довгострокових міжна-
родних альянсів у різноманітних формах, системне техно-
логічне вдосконалення продукції і рішень, що спрямоване
на підвищення оптимізації, гнучкості й ефективності нау-
комістких технологій як одного із найбільш перспективних
інноваційних напрямів, що стосується всієї світової еконо-
міки. Значне прискорення наукових досліджень в області
паливних елементів і водневої енергетики в країнах — чле-
нах Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) відбу-
лася в минулому десятилітті. В зазначених країнах планові
державні видатки на ці заходи складали приблизно 1 млрд
дол. на рік [7]. І, незважаючи на безліч провальних програм
із запуску в масове виробництво, більше половини зазначе-
них коштів приходилося на розробку паливних елементів, а
інші засоби витрачалися на технології одержання, збере-
ження, транспортування і використання водню в різних об-
ластях (крім паливних елементів), використання водню як
засобу для акумулювання і споживання енергії людьми,
транспортною інфраструктурою і різними виробничими
напрямами, в тому числі в двигунах внутрішнього згоряння
та газових турбінах.

Доцільно проаналізувати процес поширення інформа-
ційних технологій, що кардинальним чином вплинули на
економічний розвиток усіх країн і всіх типів економік, бе-
ручи на себе завдання визначення відмінностей між інстру-
ментами економічного регулювання економік країн з різни-
ми економіко-політичним устроєм. В основі процесу глоба-
лізації у світовій індустрії інформаційних і комунікаційних
технологій (ІКТ-індустрії), що триває з наростаючою ре-
зультативністю протягом останніх тридцяти років, знахо-
диться функціонування багатомірного процесу, заснованого
на взаємодії засобів створення і поширення інформації, що
шляхом концентрації спільних зусиль держав формують
принципово новий рівень інформаційного впливу на сус-
пільство. Інформаційній глобалізації притаманні зміни в га-
лузевій структурі виробництва ІКТ-товарів, викликані нау-
ково-технічним прогресом, а не тільки процес поступової
лібералізації міжнародної торгівлі товарами і послугами
інформаційних і комунікаційних технологій. Проникнення
глобалізації в галузь ІКТ-індустрії супроводжується зрос-
танням обсягу світової торгівлі відповідними товарами і
послугами, збільшенням інтенсивності і розширенням гео-
графічних рамок внутрі- і міжгалузевого перетікання капі-
талу, а також високими показниками інтеграції виробничих
процесів через виникнення транснаціональних корпорацій
із розвинутою мережею закордонних філій або передачі
окремих виробничих або бізнес-процесів в аутсорсінг іно-
земним компаніям на підставі договорів. У такому випадку
виробництво та бізнес-процеси розбиваються на окремі
стадії або складові, виконання яких доручається структу-
рам із різних країн з урахуванням порівняльних переваг
останніх. Зазначений підхід сьогодні починає стосуватися
не тільки виробничої галузі, але і все в більшому ступені
сфери послуг. Це відбувається на фоні постійного впровад-
ження нових технологій та безперервного технологічного
прогресу, в результаті якого для переміщення до країн, що
розвиваються, з дешевою робочою силою, стають доступ-
ними чимало виробничих та бізнес-процесів, які ще декіль-
ка років тому вимагали від населення достатнього рівня ос-
віти і високої кваліфікації від працівників.

З появою та розповсюдженням глобальної мережі
Інтернет і супутникового та стільникового зв'язку інфор-
маційне середовище теж стало глобальним — його не обме-
жують ні відстані, ні державні кордони, ні навіть мовні пе-
репони — машинні перекладачі, транслятори полегшують
розповсюдження інформації. Процес освіти збагатився
інструментарієм інтерактивних форм навчання через ство-
рення єдиного глобального комунікаційного поля і активі-
зацію сектора інформаційних і комунікаційних технологій:
інтерактивна дистанційна освіта, он-лайн конференції й
обговорення в режимі реального часу, доступ до мережних
бібліотек і баз даних. Все це сприяє додатковому поштовху
до розвитку інноваційної освіти і прискореного розповсюд-
ження знань за допомогою глобальної інформаційної ме-
режі.
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Мережна взаємодія поширюється як всередині
підприємств, так і між ними. Всесвітні комунікаційні мережі
виступають посередниками для національних і регіональних
інноваційних систем і звичайно формуються у вигляді
"вузлів", що поєднують ці регіональні і національні інно-
ваційні системи по всьому світі і відповідно сприяють взає-
модії різноманітних суб'єктів науково-технологічної діяль-
ності: старт-апи, університети і науково-дослідницькі інсти-
тути, окремі дослідники, інноваційні посередники й урядові
заклади.

За допомогою розподільної функції інформаційно-ко-
мунікаційних мереж ТНК прагнуть збільшити обсяги об-
міну інноваціями і знаннями, що утримуються в національ-
них інноваційних системах. Співробітництво в рамках ко-
мунікаційних мереж не обмежується лише науковими взає-
мозв'язками, воно сприяє неухильному поліпшенню якості
наданих інноваційних послуг, підвищенню ефективності
роботи підприємств, що припускає широке використання
досягнень сучасних технологій, їх впровадження в усі сфе-
ри життя суспільства, у самі віддалені куточки регіонів,
стосується встановлення тісних зв'язків з найбільш пере-
довими споживачами інноваційних продуктів, впроваджен-
ня на найбільш перспективні ринки інноваційної продукції
тощо.

Разом з тим участь підприємств у створенні і підтримці
інформаційно-комунікаційних мереж пов'язана з додатко-
вими видатками на організацію взаємин з іншими користу-
вачами мережі, з утрудненим контролем, покликаним гло-
балізацією, з надмірною залежністю від іноземних парт-
нерів, поведінка яких може бути орієнтована на захист ви-
нятково власних інтересів.

Отже, елементи глобалізації посідають визначальну
позицію в ході процесу інноваційного розвитку. Сьогоднішні
інноваційний сектор розвиваються в умовах відкритої
транснаціональної економіки, що відрізняється прозорим
ринком, високим рівнем конкуренції, присутністю систем
масових комунікацій і підвищенням швидкості розвитку і
поширення інновацій. Внаслідок цього процесу кардиналь-
ним чином підвищилася інтенсивність стосунків між держа-
вами, підприємствами, організаціями у всіх галузях госпо-
дарської і громадської діяльності.

І хоча інновації є основним рушійним фактором глоба-
лізації, можна виділити наступні основні напрями впливу
глобалізації на сам інноваційний процес:

1. Міжнародні корпорації, які виступають наслідком
глобалізації, впливають на інноваційне економічне зростан-
ня.

2. Суттєво скорочується час, необхідний для впро-
вадження нових продуктів, як зменшується і власне їх
життєвий цикл. Провідну роль у цьому напрямі грає роз-
виток інформаційних і комунікаційних технологій, що
дозволяє сформувати бази даних, глобальні мережі пе-
редачі і поширення інформації, розробити техніку її
обробки.

3. Відбувається співробітництво на рівні окремих
підприємств і розвиток мережних організаційних структур-
них утворень між організаціями, зі збереженням при цьому
прямих організаційних та інформаційних контактів і безпо-
середнього управління товарними і фінансовими потоками.
Ізольовані фірми мають обмежений доступ до інформації і
змушені при цьому витрачати на неї більші обсяги коштів.
Для організаційних структурних утворень зменшується не-
обхідність виділяти ресурси на досягнення нових знань в
межах власної структури.

4. Здійснюється функціональна інтеграція і співробі-
тництво всередині підприємств. Окремі підрозділи
підприємства швидко довідаються про інновації в техно-
логії, про приступність нових компонентів, устаткуван-
ня, про нові концепції у виробництві і обслуговуванні
тощо та постійно і якісно інформуються про ці інноваційні
фактори.

5. Підприємства активно співробітничають з центрами
виробництва знань — державними і приватними лаборато-
ріями, університетами, центрами академічної освіти і при-
кладної науки.

6. Інформатизація сучасного суспільства, необхідність
формування єдиного інформаційного поля для створення
світової економки, обміну результатами інтелектуальної
діяльності і накопичення досвіду впровадження високих
технологій також є важливим чинником інноваційного роз-
витку в умовах глобалізації. При загальному збільшення
обсягу міжнародної торгівлі і зростання в цьому обсязі ча-

стки послуг зростає і роль передачі знань. Це приводить до
зміни бізнес-моделей, поширення аутсорсінгу як форми
організації економічної діяльності.

7. Під впливом глобалізації стандарти інноваційної
діяльності для підприємств піддаються впливу світових тен-
денцій. Відбувається зсув векторів якості на принципи
міжнародної стандартизації, широко застосовуються прин-
ципи загального управління якістю.

Необхідно також відзначити, що глобалізація створює
умови для переходу до VI технологічного укладу, що і буде
рушійною силою постіндустріального суспільства, визнача-
ючи конкурентноздатність товарів і послуг на світовому
ринку в 20—40 роки ХХI століття. Насправді, основною ру-
шійною силою цих тенденцій і процесів є інновації, розроб-
ку і потребу в яких породжує глобалізація.

Але світова конкуренція держав у сфері інновацій — їх
розробки, розповсюдження і використання — породжує
нове коло проблем. У найбільш загальному вигляді ця про-
блематика може бути позначена як глобальний інновацій-
ний розрив [5], що представляє собою сукупність істотних
диспропорцій в інноваційному розвитку країн і регіонів.

Так, диференціація країн з погляду рівня економічного
розвитку та їх місця в системі світового господарства вияв-
ляється протягом глобального інноваційного процесу, в
його механізмі. У світовому господарстві чітко виділяється
ядро національних економік (у кількісному вимірі склада-
ють лише 20% від загальної кількості господарств (40—45
країн з 230-ти) і не більше 15% (1 млрд осіб) за розмірами
населення), яке складається з високорозвинених країн, і
периферійна група, яка складається переважно з країн, що
розвиваються, і країн з перехідною економікою. Ядерні еко-
номіки (вони одержали назву інноваційних лідерів) концен-
трують у себе вирішальну частину науково-технічного ком-
плексу світу (більше 80% наукомістких виробничих галузей
світу), телекомунікаційних мереж, наукомістких галузей
обробної промисловості, провідних фінансових установ
(банків, фінансових груп, страхових, інвестиційних компаній
та ін.), фінансових ресурсів, висококваліфікованого людсь-
кого капіталу тощо. Спеціалізація периферійної групи еко-
номік зосереджена навколо сировинних галузей, галузей
первинної переробки сировини і галузей обробної промис-
ловості малої наукоємності (харчової, текстильної, шкіря-
ної, взуттєвої, лісопереробної і низки інших).

Найбільш інноваційно розвинуті країни світу (такі, як
Японія, Швейцарія, США, Корея і Китай), пріоритетними
напрямами інвестування вважають фундаментальні наукові
дослідження (тобто те, що завтра буде інновацією), не ос-
таннє місце серед сфер припливу капіталу посідає і розви-
ток людського ресурсу (як основного джерела інновацій-
них ідей). Ці країни чітко виділяють пріоритети в дослід-
женнях і інноваційній політиці, здійснюють державні замов-
лення на проведення НДДКР, завдяки яким виникає почат-
ковий попит на нововведення, які пізніше знаходять широ-
ке застосування в економіці всієї країни. Навіть фіскальні
заходи державного впливу в цих країнах застосовуються як
стимулюючий фактор впливу на інновації зовнішнього се-
редовища для того, щоб одержати конкурентну перевагу для
майбутніх областей зростання, наприклад, зелені техно-
логії, здоров'я, захист клімату, енергія, мобільність людсь-
кого капіталу та ін. У країнах-лідерах глобальної інновати-
ки інноваційна політика охоплює всі галузі науково-техніч-
ної сфери: економічну, правову, управлінську. І хоча у світі
вже починаються спроби запровадження диференційованої
шкали цін, яка надає можливість приєднання до результатів
НДДКР, забезпечуючи при цьому доступ для країн з низь-
ким рівнем доходів, витрати на НДДКР в розвинутих краї-
нах зазвичай вище, чим в держав, що розвиваються, і скла-
дають 2—3% ВВП (рис. 2).

Інноваційний розрив між вузькою групою країн-лідерів
і інших країн постійно зростає і сьогодні вже набуває труд-
нопереборний характер. Виникають так називані "техно-
логічні бар'єри розвитку", складність подолання яких ро-
зуміється головним чином наступними обставинами, харак-
терними для периферійних країн: недостатнім рівнем роз-
витку людського капіталу; нерозвиненістю і низьким рівнем
стимулювання сфери НДДКР; відсутністю або нерозвинен-
істю інфраструктури і механізмів поширення (передачі)
новітніх технологій між секторами економіки; високою вар-
тістю технологій, що набуваються у формі запозичень; не-
достатньо розвинутою інституціональною структурою і
низькою якістю організації і управління інноваційною сфе-
рою.
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Рис. 2. Витрати на НДДКР у 2011—2013 р.,
млрд дол. США

Джерело: [6].

Що стосується подальших прогнозів, то, як справед-
ливо зазначає Н.І. Іванова, перспективи розвитку світо-
вої економіки будуть залежати від темпів розробки ново-
введень і швидкості розповсюдження нових технологій,
формування нових галузей і модернізації "низькотехноло-
гічного" сектора промисловості і послуг, вбудовування
підприємств традиційних галузей у структуру глобальної
економіки. Ці потреби створюють об'єктивну основу по-
дальшого зростання наукових досліджень, збільшення чи-
сельності висококваліфікованих науково-інженерних
кадрів [2]. Технологічні зміни вплинули на міжнародну
конкуренцію, і через це — на ринок праці. Але відносини
глобалізації розвиваються також і в іншому напрямку. Зро-
стання обсягів зовнішньої торгівлі й іноземна конкурен-
ція самі служать сприятливими чинниками інновацій. Вони
прискорили зв'язок по всьому світу з декількох місяців до
одного-двох днів у випадку перевезення фізичного продук-
ту, і практично до однієї миті, у випадку інформації. Інно-
вації знизили реальну вартість транспортування до неве-
ликої частини її колишнього рівня, а також фактично
змінили характер торгівельної діяльності з тієї, що була
неймовірно небезпечною в минулому, на один із самих до-
ступних процесів в економіці.

Незважаючи на традиційні застереження, які ви-
кликає процес глобалізації в науковців, не може бути
жодних сумнівів стосовно того, що глобалізація в довго-
строковій перспективі залишає вагомий внесок у підви-
щенні економічного добробуту більшої частини населен-
ня земної кулі. Вона може сприяти цьому ще через свої
стимулюючі наслідки для інновацій і економічного зрос-
тання. По-перше, ми повинні відзначити, що взаємоза-
лежність торгівлі й інновацій на сьогодні триває. Все час-
тіше інновації стають конкурентною зброєю, за допомо-
гою якої виробники намагаються боротись із суперника-
ми (застосовуючи вдосконалені види продукції і техно-
логічні процеси). Підвищена інтенсивність іноземної кон-
куренції, безумовно, робить свій внесок до темпів інно-
вацій в такий спосіб. Це особливо правильно у відношенні
індустріальних країни, в яких мають місце більшість світо-
вих інновацій, що сприяє економічному зростанню, зни-
жуючи реальну собівартість виробів і підвищуючи їх
якість або надаючи більш якісні замінники. Це може при-
нести користь країнам, що розвиваються (але таким, що
мають реальну можливість ефективно використовувати
вдосконалені технології), роблячи свій внесок у зростан-
ня продуктивності. У довгостроковій перспективі це кра-
ща надія для країн, що розвиваються, у їх прагненні до
зниження загрози бідності. Таким чином, у довгостро-
ковій перспективі глобалізація цілком імовірно може при-
нести вигоди для всіх.

ВИСНОВКИ
Результати аналізу процесів глобалізації сфери інно-

вацій дозволяють відзначити, що її необхідно розгляда-

ти як інноваційну. Це обумовлено наступними фактора-
ми: 1) саме сфера інновацій є об'єктивним чинником, який
впливає на економічний і соціальний розвиток більшості
країн світу; 2) будь-яка сучасна країна, пов'язана з міжна-
родними економічними процесами, не може не бути учас-
ником і інноваційної глобалізації; 3) інвестиційна приваб-
ливість держави напряму залежить від її конкурентноз-
датності в інноваційній області; 4) така глобалізація не
усуває протиріччя між індустріально розвинутими краї-
нами і країнами, що розвиваються.

Процеси глобалізації та інтеграції визначають наступні
задачі держави в напрямку розвитку міжнародних зв'язків
в інноваційній сфері: виділення міжнародної складової інно-
ваційної політики; створення загальних умов для взаємодії
національної інноваційної системи із закордонними інно-
ваційними системами; розвиток форм і напрямів інтеграції
в глобальну інноваційну систему відповідно до реалізації на-
ціональних інтересів; участь у міждержавній координації
національних інноваційних систем; визначення інноваційної
стратегії розвитку в умовах реалізації геостратегічних інте-
ресів країни.
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Ринок небанківських фінансових послуг — це сфе-
ра діяльності з надання та споживання певних фінансо-
вих послуг, до яких відносяться страхування; надання
послуг з кредитування спілками, заснованими на коо-
перативних засадах; діяльність установ недержавного
пенсійного забезпечення, компаній з фінансового лізин-
гу, ломбардів, фондів фінансування будівництва тощо.

 Відповідно до Закону України "Про фінансові по-
слуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг" від 12 липня 2001 р. № 2664-ІII [1], фінансові по-
слуги — операції з фінансовими активами, що здійсню-
ються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законо-
давством, і за рахунок залучених від інших осіб фінан-
сових активів з метою отримання прибутку або збере-
ження реальної вартості фінансових активів.

 Ринок небанківських фінансових послуг є клієнто-
орієнтованим фінансовим ринком, націленим на макси-
мальне урахування потреб громадян України. Держав-
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не регулювання ринків небанківських фінансових послуг
в Україні у вузькому розумінні цього поняття викону-
ють державний регулятор — Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг (Нацкомфінпослуг) [2], в окремих питан-
нях Національний банк України, Антимонопольний ко-
мітет України, Міністерство фінансів України тощо.
Широке тлумачення державного регулювання ринків
небанківських фінансових послуг включає до цієї сис-
теми також Кабінет Міністрів, Верховну Раду, Прези-
дента України. Ці органи державної влади не є регуля-
торами зазначених ринків. Але вони суттєво впливають
на державну політику у регулюванні ринків небанківсь-
ких фінансових послуг в Україні.

 Ринок небанківських фінансових послуг є складо-
вою глобальної фінансової системи держави і структур-
ним елементом усього ринку фінансових послуг [3—5].
Ринок небанківських фінансових послуг у майбутньо-
му буде розвиватись. Цей ринок здатний позитивно



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

103www.economy.in.ua

впливати на зростання економіки та інвестицій, на за-
безпечення умов для розширеного відтворення заощад-
жень громадян. Саме тому завдання подальшого роз-
витку ринків небанківських фінансових послуг України
слід вважати одним із пріоритетів довгострокової еко-
номічної політики держави.

 Небанківські фінансові установи спеціалізуються на
окремих фінансових послугах (страхуванні, кредиту-
ванні, недержавному пенсійному забезпеченні тощо).
Найвагомішу роль на ринку небанківських фінансових
послуг відіграють страхові компанії (СК). Про це
свідчать показники діяльності ринків страхування в ос-
танні роки. Так, за даними Нацкомфінпослуг [6] на
кінець жовтня 2013 р. в Україні було зареєстровано 411
СК. Сформовані резерви СК складали 13,9 млрд грн. За
дев'ять перших місяців 2013 року валові страхові премії
досягли 21,4 млрд грн. Чисті страхові премії без враху-
вання перестрахування складали в 2011 році 18 млрд
грн., в 2012 — 20,3 млрд грн., за період з січня по жов-
тень 2013 року — 16,2 млрд грн. За цей період 2013 року
від страхувальників фізичних осіб було отримано 7,4
млрд грн. Чисті страхові виплати складали в 2011 році
— 4,7 млрд грн., в 2012 — 5,0 млрд грн., за дев'ять місяців
2013 року — 3,6 млрд грн. Таким чином, можна стверд-
жувати, що незважаючи на світову фінансову кризу
страхові компанії (СК) в цілому покращили ефек-
тивність своєї діяльності. Зростання обсягів залучення
коштів страховими компаніями, що входять до першої
двадцятки на ринку України, склало за перше півріччя
2013 року 5—7%. Останнім часом активізувались також
інші сфери небанківських фінансових послуг.

У діяльності ринків небанківських фінансових по-
слуг в Україні мають місце системні проблеми, які зава-
жають їх розвитку і є причиною того, що ці ринки не
повною мірою виконують свої функції в економіці дер-
жави та суспільстві. Проблеми ринків небанківських
фінансових послуг складаються із сукупності теоретич-
них і практичних питань, які вимагають глибокого ви-
вчення та адекватного вирішення. Проблеми виникають
майже в усіх секторах сфери ринків небанківських
фінансових послуг. Оскільки самою розвинутою ділян-
кою зазначеної сфери є страховий бізнес, то проблеми,
які мають місце в сфері надання небанківських фінан-
сових послуг в Україні, розглянемо на прикладі одного
із найпоширеніших видів страхування, а саме: страху-
вання автотранспортних засобів і, в першу чергу, обо-
в'язкового страхування цивільно-правової відповідаль-
ності (ОСЦПВ) наземних транспортних засобів [7].

Страховики все активніше заробляють на автовлас-
никах. Згідно з опублікованими даними за останні чо-
тири роки доходи компаній від регресів (зворотніх ви-
мог про відшкодування виплачених сум) зросли вдвічі
— з 63 млн грн. у 2009 році до 128 млн грн. у першому
півріччі 2013 року. Значну частку цих сум страховики
стягнули з пересічних громадян, власників автотранс-
портних засобів, які стали винуватцями дорожньо-
транспортних пригод (ДТП).

Рівень користування ОСЦПВ автовласниками по
експертним оцінкам доведений до 90—95%. Цей показ-
ник свідчить про те, що автовласники позитивно реагу-
ють на необхідність придбання такого страхового по-
лісу. Проблеми на ринку ОСЦПВ найчастіше виникають
в разі скорочення обсягів виплат при відшкодуванні
наслідків ДТП. Деякі СК затягують процедуру виплати
компенсації постраждалим в ДТП особам, безпідстав-
но відмовляють в виплатах або максимально занижують
оцінку збитків, нанесених з вини застрахованого авто-
власника, та інші. В разі невиплати страховою компа-
нією відшкодування клієнт обрікається по суті на безус-
пішну боротьбу з СК у судах.

Страхові компанії все частіше некоректно поводять-
ся з клієнтами, що придбали в них поліси "автоцивілки"
(ОСЦПВ). Можливостей тут у страховиків відповідно
до норм діючого законодавства предостатньо. СК має

право пред'явити клієнтові регресну вимогу, наприклад,
якщо той не проінформував компанію про настання
страхової події протягом трьох робочих днів, або не
подав компанії письмову заяву про ДТП. Раніше дос-
татньо було зателефонувати про це до Call центру СК.
Але з 2013 року в цей порядок були внесені зазначені
зміни, про які багато автовласників не були попереджені
страховиками. Є ще декілька нюансів, на яких "грають"
СК.

Перелік випадків, коли страховик може не випла-
тити компенсацію, суворо обмежений законом. Але
відсоток випадків відмов у виплаті на ринку перевищує
10%. Зрозуміло, що чим частіше СК відмовляє у випла-
тах, тим більше її прибуток. Недоплати та розтягуван-
ня термінів відшкодувань, нажаль, розповсюджуються.
За вісім місяців 2013 року з цього приводу державними
органами України розглянуто майже 680 скарг від по-
терпілих і в результаті страховики виплатили клієнтам
близько 12 млн грн. Велика кількість скарг свідчить про
серйозні проблеми в цій сфері ринку фінансових послуг.
Саме тому нерідко постраждалі вважають за краще не
зв'язуватись з отриманням відшкодування, виплат че-
рез СК. Такий висновок опосередковано підтверджуєть-
ся тим, що ДАІ реєструє в Україні щорічно ~ 200 тис.
ДТП, а кількість заяв про виплати, які надходять у стра-
хові компанії, становить приблизно 90 тис.

Моторно(транспортне) страхове бюро України
(МТСБУ) згідно закону зобов'язано сплачувати борги
по "автоцивілці" за своїх збанкрутілих членів. Саме для
цих цілей в ньому сформовані гарантійні фонди. За
підсумками 9 місяців 2013 року в фондах МТСБУ зна-
ходилось більше 323 млн грн. Останнім часом в Україні
стали з'являтися пропозиції відмінити ОСЦПВ. Серед
аргументів — невиконання цим видом страхування його
соціальної місії і те, що постраждалі у ДТП продовжу-
ють почувати себе незахищеними. Але функціонування
ОСЦПВ має велику соціальну функцію і тому відміняти
її недоцільно. В той же час система "автоцивілки" по-
винна більш ефективно та всебічно захищати інтереси
постраждалих людей, використовуючи права, механіз-
ми та фінансові фонди МТСБУ. Громадяни України
сплачують за це страхування понад 2,4 мільярда гривень
на рік, а отримують виплат менше ніж 1 мільярд гривень.

 Одна з небезпечних тенденцій, яка почала прояв-
лятися на страховому ринку України, полягає в наступ-
ному.

 На ринку небанківських фінансових послуг з'яви-
лись компанії, які задіяли схему перевідступлення прав
вимоги до проблемних СК. Клієнтам неплатоспромож-
них страховиків пропонується перевідступити право
вимоги по своїм страховим договорам за негайну спла-
ту 30—50% належного відшкодування. Ці компанії пла-
нують далі зазначені права вимоги в повному обсязі ре-
алізувати в процесі ліквідації СК або за рахунок коштів
гарантійного фонду МТСБУ. Але заключення будь-яких
договорів про передачу третім особам права вимоги до
СК по виплатам страхового відшкодування грубо пору-
шує законодавство в сфері фінансових послуг. Відпові-
дно до ст. 3 Закону України "Про страхування" одер-
жувачем відшкодування може бути тільки особа, котра
понесла збитки внаслідок страхового випадку або інша
особа, прізвище якої обумовлено в договорі про стра-
хування. В той же час компанії, які виконують названі
вище операції, вважають, що вони здійснюють операції
факторингу, беруть на себе фінансові ризики і допома-
гають потерпілим отримати хоч би частину страхового
відшкодування.

 Небезпека для страхувальника тут полягає в тому,
що не виключена змова між СК і компаніями, які прий-
мають на себе перевідступку боргу. А саме: СК може
навмисно затягувати виплату постраждалому відшко-
дування, доводячи останнього до рішення перевідсту-
пити за ~30% всю суму боргового зобов'язання. Далі
"факторингова" компанія і заборгувавший клієнту стра-
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ховик розділять ~70% суми боргу між собою. Таким спо-
собом буде ошуканий страхувальник.

Ще однією проблемою на ринку страхування є роз-
повсюдження фіктивних, недійсних полісів "автоцивіл-
ки". МТСБУ звернулося до страховиків, їх агентів та
інших зацікавлених осіб з проханням сприяти виводу із
обігу полісів "автоцивілки" страхових компаній, які по-
кинули ринок. Невикористані бланки полісів таких СК
повинні бути повернуті МТСБУ. Але це не завжди
відбувається. Вирішення цієї проблеми полягає в рішу-
чому застосуванні владою положень Кримінального
кодексу.

Проблемні, неузгодженні позиції виникають у дер-
жавних органів влади, страхових компаній і бізнесових
структур в питанні правомірності надання коштів СК
компаніям з управління активами (КУА). Питання по-
лягає в тому: перспективний і надійний, чи це ризикова-
ний напрям діяльності СК? На думку податківців, пере-
давати в управління КУА активи страховиків без пря-
мої норми в законі про страхування ризиковано. З цим
слід погодитись. Є реальна небезпека втрати коштів
страхувальників. У той же час діяльність з інвестування
коштів страхових резервів у цінні папери чи інші активи
вимагає спеціальної професійної підготовки праців-
ників, які виконують цю роботу. В більшості СК таких
фахівців немає. Тому страховикам вигідніше і надійніше
для цих операцій залучати КУА, ніж створювати спе-
ціальні підрозділи у своїх компаніях. Необхідно лише
на законодавчому рівні вирішити питання підвищення
безпеки операцій КУА з резервами СК.

Найбільш перспективною є співпраця КУА із СК, які
займаються страхуванням життя. Адже вони залучають
кошти клієнтів на довгий період і зацікавлені, щоб ці
кошти забезпечували більший прибуток, ніж в разі роз-
міщення їх на депозитах в банках. Але регулятори рин-
ку небанківських фінансових послуг разом із асоціа-
ціями СК і КУА повинні напрацювати низку норматив-
них актів, які виключать небезпеку втрати резервів СК,
відданих в управління КУА. Особливо коштів з фондів
страхування життя.

Проблемною ділянкою в сфері небанківських фінан-
сових послуг є ринок міжнародного страхування відпо-
відальності автовласників по системі "Зелена картка",
яка є системою міжнародного страхування відповідаль-
ності автовласників перед третіми особами за шкоду і
збитки, нанесені в результаті ДТП постраждалим. "Зе-
лена картка" працює в країнах, де введено обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності авто-
власників, в тому числі і в Україні. Обов'язковою вимо-
гою цієї системи є наявність в державі Національного
бюро, в яке повинні увійти усі страховики, що працю-
ють на внутрішньому ринку "автоцивілки". В Україні
функцію Національного бюро виконує МТСБУ.

Поліс "Зеленої картки" в усіх країнах має уніфіко-
вану форму і дійсний на протязі всього часу перебуван-
ня особи за кордоном. Умови виплати компенсації ви-
значаються законодавством про обов'язкове страхуван-
ня цивільно-правової відповідальності автовласників
тієї держави, на території якої трапилось ДТП. Таким
чином, у разі, якщо українська страхова компанія не
сплатила гроші за шкоду, нанесену в результаті ДТП
громадянином України за її межами, то компенсацію
постраждалим особам перераховує місцеве Національ-
не бюро. Далі місцеве Національне бюро звертається до
МТСБУ з вимогою відшкодувати ці витрати. МТСБУ
вимушено розрахуватися з іноземним контрагентом, а
потім пред'явити фінансові претензії до української СК,
яка не виконала свої зобов'язання. На превеликий жаль,
зазначена схема діяльності системи "Зелена картка" в
Україні нерідко дає збої. Головна причина — СК не роз-
раховуються з МТСБУ.

За перше півріччя 2013 року продаж полісів "Зеле-
ної картки" приніс страховим компаніям близько 209
млн страхових премій, що на 25,8% більше ніж за ана-

логічний період минулого року. За перші шість місяців
2013 року було зафіксовано 2 тисячі ДТП за кордоном і
страхові компанії сплатили постраждалим особам ~ 40
млн грн. Але не всі зареєстровані в Україні страхові ком-
панії, які видали виїжджаючим за кордон громадянам
поліси (міжнародні страхові сертифікати) "Зелена кар-
тка", компенсували шкоду, нанесену в результаті ДТП
громадянами нашої держави за її межами.

Проблема в розглядаємій темі полягає ще в наступ-
ному. Коли МТСБУ виключає з свого складу СК, які не
мають бажання або не здатні розраховуватись по своїм
полісам за ДТП, здійснені громадянами за межами кор-
донів України, то зростає фінансове навантаження на
Фонд страхових гарантій МТСБУ. Потенціальна небез-
пека полягає і в тому, що вимоги Національних бюро
іноземних держав до МТСБУ по виплатам можуть над-
ходити не зразу, а в майбутньому, після отримання в
закордонних країнах судових рішень щодо виплат по
справам, де страхувальником була українська СК.

 У доповнення до наведених прикладів, матеріалів і
висновків проведеного аналізу слід зазначити, що од-
нією з головних проблем ринків небанківських фінан-
сових послуг є відсутність у значної кількості СК дос-
татнього обсягу грошових ресурсів та ліквідних активів,
що забезпечують виконання страховиками всіх своїх
зобов'язань.

Розглядаючи проблеми в інших крім ОСЦПВ сфе-
рах ринку страхування, необхідно торкнутись також
ухилення деяких структур від сплати податків в по-
вному обсязі шляхом використання певної недоско-
налості діючих законодавчих норм. Рецесія в еко-
номіці України фактично не заважає розвитку стра-
хового ринку. Серед лідерів за темпами зростання
зборів в 2013 році знаходились добровільне майнове
страхування, страхування фінансових ризиків, відпо-
відальності. Але платити клієнтам страхові компанії
стали менше: рівень чистих виплат на ринку знизився
приблизно на 5%.

Стрімко зростають показники ринку перестрахуван-
ня. По даним Нацкомфінпослуг обсяги перестрахуван-
ня всередені держави в першому півріччі 2013 року зрос-
ли майже в 5 разів, а виплати, що надійшли по догово-
рам перестрахування ризиків, зменшилися на 21,5%. За
підсумками першого кварталу 2013 року СК отримали
8,2 млрд грн. страхових платежів, тоді як обсяги пере-
страхування у резидентів склали 3,1 млрд грн. Вже в
другому кварталі 2013 року зазначені показники скла-
ли 6,2 млрд грн. і 0,8 млрд грн. відповідно.

Зростанню прибутків за рахунок перестрахування
СК зобов'язані змінами у податковому законодавстві.
В 2012 році Верховна Рада України скасувала норму
Податкового Кодексу, яка зобов'язувала страховиків
перейти на загальну схему оподаткування з 2013 року.
В результаті СК опинились в "привілейованому" стано-
вищі: замість 19% податку на прибуток вони продовжу-
ють платити в казну 3% від валових премій. Крім того,
компаніям дозволили виключати перестрахувальні пла-
тежі з бази оподаткування. Це дало можливість поно-
вити схеми податкової оптимізації. Більшість "оптимі-
заційних" операцій проводяться під виглядом перестра-
хування ризиків на внутрішньому ринку. Підприємства
страхують вигадані віртуальні ризики за завищеними
тарифами і платять СК сотні мільйонів гривень. Ризики
"перестраховуються" у кількох СК, а потім переводять-
ся в готівку через компанії — одноденки. Зазначені схе-
ми завдають державному бюджету України ненадход-
ження в сотні мільйонів гривень. Обсяг перестрахуван-
ня всередині України за підсумками січня-червня 2013
року виріс до 3,9 млрд грн. порівняно з 0,6 млрд грн. за
аналогічний період 2012 року.

 Можливі заходи впливу на ринок небанківських
фінансових послуг полягають в наступному. Почнемо з
пропозицій щодо удосконалення законодавства, що
регулює страховий ринок.
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Так, при внесенні змін в Закон України "Про обо-
в'язкове страхування цивільно-правової відповідаль-
ності власників наземних транспортних засобів" необ-
хідно посилити санкції за порушення строків врегулю-
вання збитків. Нині закон передбачає сплату пені із роз-
рахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діє на про-
тязі періоду, за який нараховується пеня. Але це слаб-
кий захід впливу на страховиків. Практика свідчить, що
доцільно ввести пеню в розмірі не менше 1% від суми
несплаченого в строк страхового відшкодування за кож-
ний день прострочки. В разі запровадження такої зако-
нодавчої норми прострочена на рік виплата може
збільшити належну потерпілим суму в декілька разів і
це буде стримувати затягування виплат відшкодування
страховиками.

Потребують також уточнення норми, що регулюють
процес повідомлення страхової компанії (СК) про до-
рожньо-транспортну пригоду (ДТП). Як вже було заз-
начено вище, нині відсутність такого повідомлення або
його несвоєчасна подача дозволяють СК відмовити в
виплаті. Процес встановлення розміру страхового
відшкодування, а також процедура надання заяв про
виплату зараз також прив'язані до повідомлення про
настання страхової події. При буквальному тлумаченні
діючих законодавчих норм подавати заяви про ДТП у
СК можуть тільки особи, які заключили з нею договір
страхування. Але виплати в даних випадках признача-
ються на користь третіх осіб. Тому саме треті особи най-
більше зацікавлені в своєчасному оформленні всіх до-
кументів, необхідних для компенсації нанесеного їм
збитку і отримання виплат. Тому законодавство має
дозволяти звертатись до СК, яка видала поліс "автоци-
вілки", із заявою про настання страхової пригоди не
тільки винним у ДТП страхувальникам, а і постражда-
лим особам.

Потребують уточнення в законодавстві строки,
відведені СК для прийняття рішення про виплату. В ст.
36.2 Закону, що регулює ринок "автоцивілки" [7], ска-
зано, що страховик повинен прийняти рішення про ви-
плату протягом 15 днів з моменту погодження розміру
страхового відшкодування, але не пізніше 90 днів з по-
дання заяви про страхове відшкодування. Причому ніде
не сказано, скільки відводиться часу СК на саме узгод-
ження. Більш того, рішення про виплату приймається в
тому разі, якщо СК признає вимоги заявника обгрунто-
ваними. Прийняття страховиками рішення про виплату
виглядає як їх право, необхідно щоб воно було обов'яз-
ком. Діючі норми не мають чіткого визначення причин,
по яким таке рішення може бути негативним для потер-
пілих. Однозначно не сказано, з якого моменту пови-
нен починатися відлік строку для прийняття рішення про
виплату. При удосконаленні законодавства необхідно
строк прийняття рішення про виплату прив'язати до
моменту подання в СК заяви страхувальником або по-
страждалою особою.

Заслуговують внесення в законодавство норми, які
зобов'язують СК повідомляти постраждалих осіб про
причини відмови в виплаті в строки, відведені для прий-
няття рішення про виплату. При цьому, якщо СК не на-
дають такого повідомлення у визначені строки, то слід
вважати, що підстав для відмови в відшкодуванні збитків
СК не мають.

МТСБУ пропонує свою версію вирішення проблеми
невиплат на ринку "автоцивілки". Бюро виступило з
ініціативою передати йому право гарантованої випла-
ти, якщо СК неспроможна відшкодувати збитки в 90-
денний термін з моменту надходження заяви від клієнта.
Сьогодні ж МТСБУ починає виплати лише тоді, коли
проблемна СК визнається банкрутом. Це створює великі
труднощі для клієнтів та постраждалих осіб у випадках,
коли СК не здійснює виплати але вона і не визнана банк-
рутом. Відомі випадки, коли СК самоліквідувались без
проведення процедури банкрутства і не сплативши по-
страждалим належного відшкодування. В таких випад-

ках шанси на отримання страхувальних виплат у грома-
дян практично відсутні.

Зазначена вище пропозиція МТСБУ в разі її реалі-
зації дозволить зберегти довіру споживачів до ринку
страхування. При цьому МТСБУ запропонувало введен-
ня додаткового щомісячного внеску в страховий резер-
вний фонд, а також підвищення відрахувань в фонд за-
хисту потерпілих з 3% до 10% від зібраних на ринку
премій. Такий захід впливу на ринок "автоцивілки"
здається логічним. Але підвищення резервного фонду
саме до названих вище 10 відсотків вимагає обгрунту-
вання.

Пропозиції страховиків щодо зниження вимог до
мінімального розміру гарантійного внеску страхових
компаній в фонд захисту постраждалих майже в чоти-
ри рази, а також номінувати його в гривнях слід оціню-
вати неприйнятними. Зараз цей внесок дорівнює 500 тис.
Євро. Страховики пропонують встановити його на рівні
1,5 млн грн., тобто ~ 150 тис. Євро. Така новація нега-
тивно вплине на стабільність фінансового стану СК,
особливо враховуючи введення в Україні "плаваючого"
курсу долара США по відношенню до гривні.

 Проблеми з несплатою страховими компаніями
відшкодувань постраждалим в ДТП не надають підстав
для підтримки зазначеної пропозиції страховиків також
тому, що при зменшенні гарантійних внесків у фонд
МТСБУ останньому може не вистачити коштів для
відшкодування страхових виплат. Крім того, треба обу-
мовити в законодавчій базі, що в разі, коли МТСБУ
здійснює гарантовані виплати замість СК, то далі до
МТСБУ переходять всі права на витребування виплаче-
ної суми навіть без будь-якого додаткового рішення
суду.

Розглядаючи заходи впливу, які запроваджує
МТСБУ для подолання виявлених проблем на страхо-
вому ринку "автоцивілки" і запобігання в роботі вітчиз-
няних СК недоліків і негараздів в майбутньому, підкрес-
лимо найважливіше.

Перш за все зазначимо, що з 1 січня 2013 року
МТСБУ ввело новий механізм адміністрування системи
страхування "Зелена картка", згідно з яким СК, що пра-
цюють на цьому ринку, зобов'язані відраховувати 45—
55% зібраних страхових премій до Фонду страхових га-
рантій. При цьому МТСБУ сконцентрувало функції за-
безпечення виплат по полісам українських СК і вико-
нання нормованих термінів врегулювання страхових
випадків. У результаті цього нововведення строки стра-
хових виплат по українським полісам "Зелена картка" в
першому півріччі 2013 року скоротилися до 20 днів, тоді
як нормативний термін складає 60 днів. За інформацією
МТСБУ за вказаний час було врегульовано 274 вимоги
з 399 надійшовших. Додатковий позитив від зазначено-
го заходу полягає в тому, що СК припинили безпідстав-
ну практику надання завищених агентських винагород,
оскільки вимушені були перераховувати 45—55% стра-
хових премій в МТСБУ.

 Додатково до сказаного зазначимо також, що з 2015
року можливо з'являться нові пропозиції в системі стра-
хування "автоцивілки". МТСБУ готує проект змін до
закону про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності, в якому будуть запропоновані нові
правила страхових виплат. Цей документ передбачає
пряме врегулювання збитків по "автоцивілці", яке доз-
волить прискорити і спростити процедуру відшкодуван-
ня постраждалим в ДТП автовласникам. Принцип пря-
мого врегулювання полягає в тому, що постраждалий в
ДТП автовласник отримає відшкодування збитку в
"своїй" страховій компанії — тій, де він придбав для себе
поліс автоцивільної відповідальності. А не у страхови-
ка, в якого придбала поліс "автоцивілки" винна в ДТП
особа, як це відбувається зараз. Згідно з новими пра-
вилами своя СК після виплати постраждалому відшко-
дування в розмірі отриманого матеріального збитку
знімає цю суму з рахунку компанії, яка страхувала ви-
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нуватця ДТП, через спеціальний кліринговий центр,
який буде для цього створений. Використовувати таку
схему можна буде у випадках, коли в ДТП брали участь
не більше двох транспортних засобів; постраждали
тільки автомобілі без нанесення шкоди здоров'ю людей;
оба учасники ДТП мають поліси "автоцивілки".

 Зазначену новацію, якщо вона буде втілена в жит-
тя, слід оцінювати як прогресивну. Таку, що піде на ко-
ристь споживачам "автоцивілки".

 З метою запобігання виникнення названих вище
проблем на ринку небанківських фінансових послуг у
майбутньому необхідно запровадити більш жорсткі пра-
вила щодо зупинення дії і анулювання ліцензій страхо-
вих компаній. Цим самим Нацкомфінпослуг отримає
інструмент для очищення ринку страхування від недію-
чих і неплатоспроможних страхувальників. Необхідно
негайно зупиняти роботу СК у випадках порушення ви-
мог до формування чи розміщення гарантійних страхо-
вих резервів, в разі невиконання страховими компанія-
ми нормативів достатності капіталу і платіжоспромож-
ності, ліквідності, прибутковості, якості активів і т.д.
Також у разі ненадання своєчасно і в повному обсязі
фінансової звітності. Дієвим заходом реагування Нац-
комфінпослуг на порушення в діяльності СК повинне
стати введення тимчасових адміністрацій в такі страхові
компанії ще до того, коли компанії вже накопичили
мільйонні борги, вивели активи і опинились на грані бан-
крутства.

Торкаючись інших секторів ринку страхування,
звертаємо увагу на наступних проблемних питаннях, які
потребують вирішення. Так, в Україні ще не отримало
масового розвитку страхування здоров'я населення. На
ринку добровільного медичного страхування (ДМС) за
підсумками першого півріччя 2013 року кількість за-
ключних договорів зменшилась на 3%, а середня ціна
поліса зросла. Зараз СК не проявляють активності і за-
цікавленості в ДМС внаслідок нині збитковості цього
виду страхування. Але в майбутньому при доопрацю-
ванні законодавчої бази можна очікувати позитивних
зрушень і в сфері ДМС.

В останній час покращились перспективи підвищен-
ня ефективності роботи СК у сфері страхування життя.
За перше півріччя 2013 року СК зібрали в цьому секторі
більше 1 млрд грн. страхових премій, що свідчить про
зростання ринку на ~ 30% по відношенню до аналогіч-
ного періоду минулого року. Тенденції суттєвого зрос-
тання спостерігаються на ринку продуктів накопичу-
вального страхування життя. Активність же СК на рин-
ку пенсійного страхування поки що недостатня для вис-
новків про відчутне підвищення ефективності роботи в
цій сфері.

 Страхування життя передбачає довгострокові до-
говори між страхувальником і СК. Такі договори, як
правило, заключають (оформлюють) страхові агенти,
діяльність яких в Україні державою майже не контро-
люється. Це нерідко призводить до порушень законо-
давства, створення різних кримінальних схем, при заді-
янні яких страждають добросовісні СК і безпосередньо
громадяни. Для запобігання таким випадкам доцільно
підтримати пропозиції щодо створення державою реє-
стра страхових агентів і заборони діяльності на страхо-
вому ринку осіб, які не внесені в цей реєстр і які не ма-
ють необхідної кваліфікації для виконання агентської
роботи.

 Удосконалення нормативно правової бази, що ре-
гулює діяльність ринків небанківських фінансових по-
слуг, повинні мати кардинальний характер. Так, на рин-
ку страхування це, насамперед, дозвіл на продукти unіt-
lіnkеd (можливість для клієнта вибирати конкретний
компонент продукту — депозити, інвестфонди, залеж-
но від бажаного прибутку). Вирішення зазначеного пи-
тання відкриє двері до нових класів активів і зробить
страхування життя ще привабливішим для інвестуван-
ня. Необхідно також запровадити більш жорсткі вимо-

ги до фінансових показників звітності страхових ком-
паній. Клієнти повинні мати доступ до цих даних, а дер-
жавні органи здійснювати відповідний контроль.

 Важливим кроком на шляху підвищення ефектив-
ності ринків небанківських фінансових послуг є надан-
ня податкових пільг та привілеїв для їх певних сфер. У
Європі, наприклад, дохід людей, які інвестують у своє
майбутнє (пенсії), звільняється повністю або частково
від податку на прибуток. Впровадження подібної прак-
тики в Україні стимулювало б вкладати гроші у недер-
жавне пенсійне забезпечення, що позитивно би позна-
чилося на життєвому рівні громадян похилого віку.

На завершення аналізу звернемо увагу на широкі
можливості підвищення ефективності діяльності СК у
напрямі співпраці з банками. Реальні можливості підви-
щувати свою ефективність СК мають у сфері операцій
із депозитами. СК збільшують обсяги своїх банківських
вкладів, нарощують фонди інвестиційної нерухомості,
активізують діяльність на ринку цінних паперів. Той
факт, що СК нарощують обсяги банківських депозитів,
свідчить про зростання довіри серед СК до банків і бан-
ківської системи взагалі.

 В усьому світі у сфері нагляду за страховиками ре-
гулятори для запобігання проблем застосовують сучас-
не стрес-тестування, системи раннього попередження,
нагляд на основі оцінювання можливих ризиків. В
Україні запровадження зазначених механізмів затри-
мується через відсутність дієвої системи моніторингу і
отримання регулятором достовірних даних щодо вар-
тості активів страховика, розміру його регуляторного
капіталу, обмежень щодо розпорядження цим капіта-
лом та іншої інформації фінансового характеру. Таке
заключення в повній мірі відноситься також до кредит-
них спілок, фондів фінансування будівництва та інших
дійових осіб ринків фінансових послуг.

У найближчому майбутньому можна очікувати, що
обов'язкове стрес-тестування буде запроваджено і в
Україні. Страховим компаніям, згідно з проектом підго-
товленого Нацкомфінпослуг розпорядження, доведеть-
ся звітувати перед Комісією про результати стрес-тестів
вже в 2014 році. Після цього СК проходитимуть тести
щорічно. Методика проведення стрес-тестів була за-
пропонована ще сім років тому. Але вона мала рекомен-
даційний статус. Документ зобов'яже СК аналізувати
свою стійкість до різних гіпотетичних стресових сце-
наріїв. Наприклад, з'ясувати чи зможе страховик пра-
цювати, якщо курс долара підскочить на 50 і більше
відсотків, що вельми вірогідно при нинішньому стані
економіки держави. Або якщо збитковість за обов'яз-
ковим страхуванням автоцивільної відповідальності
збільшиться в півтора — два рази, вартість акцій в акти-
вах впаде на третину і більше, суттєво зростуть витрати
(на 10—20%) тощо. В основу ситуацій у стрес-тестах тре-
ба покласти цілком вірогідні події. Можливо ті, з якими
ринок раніше навіть не стикався. Але які на нього мо-
жуть відчутно впливати в майбутньому. Результати те-
стування засвідчать, котрі з компаній мають достатній
запас міцності. І, що найважливіше, дозволять виявити
страховиків, у яких можуть виникнути проблеми з пла-
тоспроможністю в майбутньому. Завданням стрес-тес-
тування працюючих на ринку компаній повинно бути
також забезпечення прозорості їх фінансового стану
для споживачів. Інформація щодо результатів стрес-
тестування має бути доступною для громадян України.

Аналогічні проблеми мають місце і в інших крім стра-
хового ринку сферах небанківських фінансових послуг.
Так, головною проблемою ринку кредитної кооперації
є неповернення кредитними спілками (КС) депозитів і
відсотків по депозитам своїм членам. У 2009—2010 ро-
ках вкладники кредитних спілок (КС) не змогли повер-
нути близько 1,5 мільярдів гривень. У системі кредит-
них спілок відсутні гарантії повернення депозитів.
Клієнти, що відкрили депозитні рахунки в українських
банках, більш захищені завдяки Фонду гарантування



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

107www.economy.in.ua

вкладів фізичних осіб. Значні фінансові труднощі в КС
виникали і виникають не тільки в результаті світової еко-
номічної кризи. Достатньо і таких випадків, коли члени
КС залишались без своїх коштів внаслідок непрофесій-
них або відверто шахрайських дій керівників або зас-
новників того чи іншого КС.

До проблем в діяльності кредитних спілок необхід-
но віднести також завищені і майже неконтрольовані з
боку державних органів розміри відсотків по надаває-
мим позикам. Рекламуя занижені відсоткові ставки на
рівні 12—18% річних для залучення уваги потенціаль-
них клієнтів або пропонуя споживчі кредити на прид-
бання товарів без першого внеску, КС нерідко фактич-
но надають ці кредити під 30—35% річних. Очевидно,
що отримувачі кредитів під такі грабіжницькі відсотки
мають мало шансів відпрацювати запозичення з пози-
тивним результатом. Все це призводить до неповернен-
ня кредитним спілкам взятих у них кредитів з усіма ви-
тікаючими наслідками.

 Особливим рядком стають проблеми в усіх сегмен-
тах ринків небанківських фінансових послуг, що обу-
мовлені девальвацією національної валюти України. У
зв'язку зі значним падінням курсу гривні по відношен-
ню до долара США в першому кварталі 2014 р. на грані
збитковості опинились такі види страхування як "авто-
цивілка", медичне, "Зелена картка" та інш. Причина в
тому, що запчастини для автомобілів іноземного вироб-
ництва, імпортні медикаменти, медичні послуги в при-
ватних клініках, майже всі товари та послуги дорожча-
ють разом з доларом. У результаті розміри виплат, що
здійснюють СК у гривнях, зростають, а їх фінансові ре-
зерви зменшуються, оскільки вони формувались при
курсі ~ 8 грн. за долар США. Вихід із цієї ситуації поля-
гає у встановленні "плаваючих" тарифів на страхувальні
послуги, які будуть віддзеркалювати "плаваючий" курс
національної валюти.

 Враховуючи вищевикладене, необхідно заключити,
що пріоритетним напрямом на шляху подальшого роз-
витку ринків небанківських фінансових послуг є захист
прав громадян України, споживачів цих послуг. До пер-
шочергових завдань в плані подолання існуючих про-
блем слід віднести розчищення ринкового простору від
фіктивних і недобросовісних компаній, боротьбу з ма-
ніпулюванням законодавчими нормами, сприяння діяль-
ності організацій, установ, фірм, які прозоро працюють
у розглядає мій сфері.

 У період нинішньої світової економічної кризи про-
блема захисту прав споживачів небанківських фінансо-
вих послуг в Україні відчувається особливо гостро.
Зволікання з розв'язанням розглянутих вище проблем
провокуватиме зростання недовіри населення до цього
ринку. А це, у свою чергу, буде стримувати залучення
вільних коштів населення для інвестування в національ-
ну економіку.

 ВИСНОВКИ
З огляду на світові тенденції глобалізації та

євроінтеграції головними цілями і завданням подаль-
шого розвитку ринків небанківських фінансових по-
слуг в Україні є підвищення їх рівня прозорості, ка-
піталізації, ліквідності, удосконалення інфраструк-
тури та державного нормативно-правового регулю-
вання. Для подолання існуючих проблем на ринках
небанківських фінансових послуг рекомендовано
продовжити посилення регуляторних функцій і за-
ходів впливу, що забезпечать підвищення захисту від
втрат громадян, які користуються цими ринками.
Діюча в Україні  нормативно-правова база на
нинішній час не повною мірою відповідає сучасним
вимогам ринків небанківських фінансових послуг і
потребує удосконалення. Законодавство не містить
багатьох норм та положень, які б виключили виник-
нення проблем в розглядаємій сфері і захищали пра-
ва споживачів на належному надійному рівні. Впро-

вадження запропонованих пропозицій забезпечить
подолання основних проблем, підвищить
стабільність цих ринків і посилить захист прав спо-
живачів небанківських фінансових послуг.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ

У сучасних складних умовах господарювання, з по-
силенням глобалізації та конкуренції, а також із загос-
тренням кризових явищ науковці доводять життєву не-
обхідність екологізації економіки, що відображається
у впровадженні концепції екологічного імперативу у
діяльність підприємств. Бізнес середовище змінюється
і вже недостатньо фокусуватись лише на прибутках чи
витратах як основних засобах оцінювання, а скоріше
необхідно враховувати позитивний та негативний вплив
діяльності компаній на суспільство і довкілля. Наслідка-
ми такої зміни стала вимога від компаній оцінювати свою
результативність щодо збалансованого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення впливу економічних, екологічних та інших

факторів на діяльність лісопромислових підприємств, а
також аспекти удосконалення організаційно-економі-
чних засад екологізації управління лісовим комплексом
знайшли своє відображення в наукових працях віт-
чизняних та зарубіжних учених, зокрема: І. Антонен-
ко, Р. Бабича, О. Балацького, Б. Буркинського, С. Ген-
сірука, Т. Галушкіної, З. Герасимчук, Б. Данилишина,
Я. Дяченка, С. Ілляшенка, Я. Коваля, В. Кравціва, П. Ла-
киди, В. Лук'янихіна, Л. Мельника, Л. Михайлової,
Є. Мішеніна, Н. Пахомової, В. Пили, А. Петрова,
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З. Б. Колісник,
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IMPACT OF ECONOMIC, ORGANIZATIONAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE RESULTS
OF THE LARGEST FOREST INDUSTRY COMPANIES

Оцінено та проаналізовано вплив окремих економічних, екологічних та організаційних факторів на ре-
зультати діяльності найбільших компаній лісопромислового комплексу за допомогою економіко-матема-
тичних методів та підходів контент-аналізу. Широта та складність аспектів збалансованого розвитку зро-
стають і стають дедалі більше інтегрованими у діяльність світових компаній. Було виявлено, що галузь є
досить монополізованою, а отже, зміни та нововведення у галузі диктуватимуться провідними компанія-
ми. Дослідження показали, що для отримання кращих результатів, компаніям доцільно прагнути до більшої
інтеграції та кращого врахування аспектів збалансованого розвитку у своїй звітності і діяльності.

The influence of certain economic, environmental and organizational factors on the results of the largest forest
products industry companies was evaluated and analyzed with the help of economic-mathematical methods and
approaches of content analysis. The breadth and complexity of sustainable development are growing and becoming
more integrated into the global companies activity. It was found that the industry is quite monopolized, and therefore
changes in the industry will be dictated by the leading companies. The research showed that for the best results,
companies need to strive for greater integration and better incorporate sustainable development in their annual
reports and activities.

Ключові слова: лісопромислова галузь, ТОП-100 галузевих ТНК, екологічні фактори, прогрес у досягненні
збалансованого розвитку.
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development.

О. Прокопенко, І. Синякевича, О. Теліженка, Ю. Ту-
ниці, В. Ткача, О. Фурдичка, С. Харічкова, Є. Хлобис-
това, М. Шершуна, І.  Ярової та інших.

Однак одночасно із розвитком процесу екологізації
діяльності промислових підприємств, перед науковими
колами постають нові завдання розробки теоретико-
методичних засад оцінювання впливу різних факторів
на результати діяльності підприємств.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити тенденції розвитку най-

більших компаній лісопромислового сектору та оціни-
ти вплив окремих економічних, екологічних та органі-
заційних факторів на результати їх діяльності. Для до-
сягнення мети необхідно було вирішити наступні зав-
дання: дослідити загальні тенденції розвитку галузі на
світовому рівні, оцінити та проаналізувати діяльність
ТОП-100 галузевих компаній, оцінити вплив окремих
економічних, екологічних та організаційних факторів на
результати їх діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Посилення зобов'язань щодо впровадження прин-
ципів збалансованості та досягнення сталого розвитку
протягом економічної кризи стало вимогою для бага-
тьох галузей. Це викликане зростанням зацікавленості
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споживачів і збільшенням обсягів їх витрат на екологі-
чно чисті продукти та послуги [6].

У сучасних умовах жорсткої ринкової конкуренції
кожне підприємство повинно мати чіткий план розвитку
та регулювання своєї діяльності з врахуванням не лише
економічних та організаційних факторів, а й екологічних.
Практична реалізація екологізації лісового господарства
на підприємницьких засадах об'єктивним чином потре-
бує здійснення еколого-економічного аналізу діяльності
[4]. Раціоналізація лісокористування й охорона навко-
лишнього середовища у взаємозв'язку з кінцевими ре-
зультатами діяльності підприємства повинні знаходити
відображення в стратегічному плануванні [1].

Побудова екологічно орієнтованого механізму у лісово-
му комплексі передбачає зокрема: екологічну орієнтацію
економічних, організаційно-адміністративних, структурних,
інформаційних механізмів; екологізацію промислового і лісо-
господарського виробництва на економічній основі; впровад-
ження ринково орієнтованих методів регулювання раціо-
нального використання і відтворення лісових ресурсів [2].

Комплексно оцінити вплив окремих факторів на ре-
зультати діяльності найбільших світових компаній доз-

воляють дані їх звітності1. Останні
доступні дані на офіційних сто-
рінках компаній відображають ре-
зультати їх діяльності за 2012 рік.
Таким чином, ми можемо досліди-
ти тенденції розвитку глобального
лісопромислового комплексу від
початку кризових явищ (рис. 1).

За досліджуваний період
(2007—2012 рр.) обсяги чистого до-
ходу ста найбільших лісопромисло-
вих компаній світу зростали до 2009
року. У 2009 році внаслідок впливу
світової економічної та фінансової
кризи, доходи зменшились на 8,7%
у порівнянні з 2008 роком. У 2012
році в порівнянні з 2007 роком об-
сяги надходжень від реалізації про-
дукції збільшились на 7,2% із май-
же 330 млрд дол. США до майже
353.6 млрд дол. США.

Слід відмітити, що лісопромис-
лова галузь була однією з небагать-
ох, які досить швидко оговтались
від кризових явищ і наростили не
лише обсяги реалізації, а й досягли
позитивних фінансових результатів
своєї діяльності вже у 2009 році
(рис. 2).

У 2010 році найбільшими світови-
ми компаніями було зароблено понад
14,7 млрд дол. чистого прибутку, що
було найбільшим показником за дос-
ліджуваний період. Стагнація в пере-
важній більшості економічно розвину-
тих країн та зростання операційних та
фінансових витрат призвели до змен-
шення обсягів чистого прибутку у 2011
та 2012 роках до рівня нижчого за пе-
редкризові результати.

Слід зазначити, що динаміка ре-
зультатів діяльності найбільших
світових компаній лісопромислової
галузі відрізнялась залежно від рег-
іонів. Так, азійські компанії постійно
нарощували обсяги чистого доходу
і кризові явища не вплинули на їх
дохідність. У цілому за досліджува-
ний період їм вдалось наростити об-

сяг реалізації майже у 1,5 рази в порівнянні з 2007 роком
(табл. 1).

Натомість європейські компанії відчували труднощі
при реалізації своєї продукції — падіння обсягів чисто-
го доходу спостерігалось у 2008, 2010 та 2011 роках.

Північноамериканські компанії, незважаючи на за-
гальну економічну кризу та, зокрема, кризу в буді-
вельній галузі змогли в цілому отримати найвищий
рівень рентабельності продажу у 2012 році (табл. 2).
Однак це здебільшого стосується целюлозно-паперових
комбінатів, тоді як деревообробна промисловість все ще
залишається переважно збитковою.

Азійські компанії починаючи з 2010 року постійно
збільшували отриманий чистий прибуток, хоча рента-
бельність продажу коливалась. Найнижчою за дослід-
жуваний період була рентабельність продажу продукції
лісопромислового сектору у європейських компаній.

У цілому, можна зробити висновок, що європейські
лісопромислові компанії, що входять до ТОП-100 ком-
паній світу, отримували протягом досліджуваного
періоду чистий дохід в розрахунку на одну компанію
значно вищий, ніж компанії інших регіонів (табл. 3)2.

____________________________________
1 На основі статистичних даних, які отримано зі звітності Топ-100 компаній за версією Pricewaterhouse Coopers [5].
2 Компанії з Африки та Австралії у цьому компаративному аналізі не враховувались через їх нерелевантність.

Рис. 1. Динаміка чистого доходу ТОП-100 лісопромислових компаній світу за
2007—2012 рр., млн дол. США

Джерело: сформовано та побудовано автором на основі звітності ТОП-100 компаній

лісової промисловості

Рис. 2. Динаміка чистого прибутку / збитку ТОП-100 лісопромислових
компаній світу за 2007—2012 рр., млн дол. США

Джерело: сформовано та побудовано автором на основі звітності ТОП-100 ком-

паній лісової промисловості.
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Як бачимо з виконаних розра-
хунків, середній рівень чистого дохо-
ду європейських лісопромислових
компаній у 2012 році становив понад
4 млрд дол. США, в порівнянні з 3,7
млрд дол. США на одну північноаме-
риканську компанію, майже 3,2 млрд
дол. США на одну азійську компанію
та майже 2,4 млрд дол. США на одну
південноамериканську компанію.

Щодо чистого прибутку, то більш
прибутковими (в розрахунку на одну
компанію) за останні два роки були
північноамериканські та азійські
компанії.

При цьому слід окремо відзначи-
ти, що з роками зростає частка вер-
тикальноінтегрованих підприємств
(виробництво відбувається "від по-
чатку до кінця", тобто від вирощуван-
ня дерев та лісогосподарських робіт
до виробництва різних видів кінцевої
продукції) (табл. 4).

Враховуючи представлені ре-
зультати можна зробити висновок
про залежність рівня чистого при-
бутку від організаційного типу
підприємства.

Результати оцінки взаємозв'язку між
рівнем інтеграції та фінансовими результата-
ми діяльності вертикально інтегрованих
підприємств (ВІП) представлено у таблиці 5.

Результати розрахунку показують, що для
кращого використання ресурсів з економічної
та екологічної точок зору, компанії повинні
прагнути до більшої інтеграції — від вирощу-
вання до переробки деревини і виготовлення
кінцевої продукції та енергії, яка потім може
використовуватись самим підприємством для
зменшення енергетичної залежності і витрат.

Світовий ринок лісопромислової продукції
є досить монополізованим, про що свідчать
частки обсягів продажу продукції окремих
груп підприємств (табл. 6).

При цьому видно, що перші 10 компаній за-
безпечували протягом досліджуваного періоду
41—43% загального обсягу продажу ТОП-100
лісопромислових компаній. Зважаючи на те, що
за даними агентства Pricewaterhouse Coopers в
цілому ТОП-100 компаній забезпечували понад
79% обсягів світового продажу лісопромислової
продукції [5], можна зробити висновок, що де-
сять найбільших компаній забезпечували понад
31—34% загальносвітового обсягу реалізації
лісопромислової продукції в цілому. Таким чи-
ном, можна стверджувати, що фактично світо-
вий ринок лісопромислової продукції сконцент-
ровано в руках тридцяти найбільших компаній.

Оцінивши вплив окремих економічних та
організаційних факторів на діяльність ТОП-100
лісопромислових компаній за останні 6 років,
перейдемо до оцінювання екологічної складо-
вої. Для аналізу впливу управління діяльністю з
дотриманням вимог збалансованого розвитку
на результати діяльності компаній (чистий дохід
та чистий прибуток) введено фіктивну змінну
(dummy variable), яка відображатиме прогрес у
врахуванні аспектів збалансованості. Значення
фіктивної змінної знаходитимуться в межах від
0 до 6. У попередній роботі [3] фіктивна змінна
була обмежена лише трьома значеннями. Ос-
кільки з кожним роком спостерігається суттє-
вий прогрес в оцінці та звітності компаній щодо
результатів досягнення збалансованого розвит-

Регіон 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Обсяги чистого доходу, млн дол. США 

Європа 115276 113772 97089 107094 105430 117378 

Північна Америка 117937 116363 107421 116479 123880 132224 

Південна Америка 16173 17400 14702 18777 20580 21219 

Азія 47039 55313 58370 62051 65734 70210 

Африка 6421 6904 6574 7845 8475 7777 

Австралія 7093 7081 5641 5242 5299 4767 

Темпи приросту, % 

Регіон 2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2012/ 

2007 

Європа -1.3 -14.7 10.3 -1.6 11.3 1.8 

Північна Америка -1.3 -7.7 8.4 6.4 6.7 12.1 

Південна Америка 7.6 -15.5 27.7 9.6 3.1 31.2 

Азія 17.6 5.5 6.3 5.9 6.8 49.3 

Африка 7.5 -4.8 19.3 8.0 -8.2 21.1 

Австралія -0.2 -20.3 -7.1 1.1 -10.0 -32.8 

 

Таблиця 1. Динаміка обсягів чистого доходу ТОП-100 компаній в розрізі
регіонів за 2007—2012 рр.

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі звітності ТОП-100 ком-

паній лісової промисловості

Регіон 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Обсяги чистого прибутку / збитку, млн дол. США 

Європа 3283 2319 -264 1195 3233 1095 

Північна Америка 3538 -5687 1829 8192 4958 6869 

Південна Америка 3528 -1279 2727 2609 982 821 

Азія 1542 1518 1324 2851 3075 2606 

Африка 241 72 -31 -115 47 161 

Австралія 114 97 -601 -2 -153 -263 

Рентабельність продажу, % 

Європа 2.8 2.0 -0.3 1.1 3.1 0.9 

Північна Америка 3.0 -4.9 1.7 7.0 4.0 5.2 

Південна Америка 21.8 -7.4 18.5 13.9 4.8 3.9 

Азія 3.3 2.7 2.3 4.6 4.7 3.7 

Африка 3.8 1.0 -0.5 -1.5 0.6 2.1 

Австралія 1.6 1.4 -10.7 0.0 -2.9 -5.5 

 

Таблиця 2. Динаміка фінансових результатів діяльності
та рентабельності продажу ТОП-100 компаній в розрізі регіонів

за 2007—2012 рр.

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі звітності ТОП-

100 компаній лісової промисловості.

Регіон 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Обсяги чистого доходу на одну компанію, млн дол. США 

Європа 3975 3923 3348 3693 3636 4048 

Північна Америка 3276 3232 2984 3236 3441 3673 

Південна Америка 1797 1933 1634 2086 2287 2358 

Австралія 2138 2514 2653 2821 2988 3191 

Обсяги чистого прибутку / збитку на одну компанію, 

Європа 117 83 -9 43 115 39 

Північна Америка 98 -158 51 228 138 191 

Південна Америка 392 -142 303 290 109 91 

Азія 64 63 55 119 128 109 

 

Таблиця 3. Середнє значення чистого доходу та чистого прибутку /
збитку на одну компанію зі списку Топ-100 лісопромислових

компаній світу протягом 2007—2012 рр. за основними регіонами

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі звітності

ТОП-100 компаній лісової промисловості
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ку, важливо розширити діапазон фіктивної змінної. Ха-
рактеристика кожної оцінки подана у таблиці 7.

При цьому значення "0" означає відсутність будь-
якої інформації щодо діяльності по досягненню зба-
лансованого розвитку; представлені лише економічні
результати функціонування; не визначені ні екологічні,
ні соціальні аспекти діяльності; не представлена пол-
ітика в напрямі вирішення екологічних та соціальних
проблем; не розкрито сутність корпоративної відпові-
дальності.

Значення фіктивної змінної "6" передбачає, що ком-
панія цілком розкрила у звітності, представленій на офі-
ційній сторінці (в річному звіті зі сталого розвитку), інфор-
мацію щодо управління економічни-
ми, екологічними та соціальними ас-
пектами; представила заяви, політику
та плани досягнення збалансованого
розвитку; сформувала звіти щодо
збалансованого розвитку і представ-
лена у них інформація охоплює усі ас-
пекти діяльності (на основі методич-
них підходів GRI); чітко представле-
не стратегічне бачення вирішення
проблеми досягнення збалансовано-
го розвитку.

Значення фіктивної змінної
було встановлено на основі кон-
тент-аналізу звітності кожної ком-
панії зі списку Топ-100 щодо її
діяльності в напрямку досягнення
сталого розвитку за останні шість
років. Сформовані дані використа-
но для виявлення взаємозв'язку між
результатами діяльності компаній
(чистий дохід та чистий прибуток) та
їх діяльністю в напрямку досягнен-
ня сталого розвитку.

Спочатку, за допомогою кореляц-
ійного аналізу було визначено взаємоз-
в'язок між обсягами доходів компаній та їх
прогресом у досягненні збалансованого роз-
витку у розрізі регіонів (табл. 8 та табл. 9).

Більш широкий діапазон фіктивної
змінної, а також врахування результатів
діяльності компаній за 2012 рік дали інші ре-
зультати, ніж у ході попереднього дослід-
ження [3]. Тепер чітко простежується пря-
мий зв'язок між прогресом у врахуванні ас-
пектів збалансованого розвитку, і в першу
чергу екологічної складової, в діяльності
лісопромислових компаній на результати їх
діяльності. Слід зазначити, що зв'язок в ціло-

Показник Європа 
Північна 

Америка 

Південна 

Америка 
Азія 

Кількість 

підприємств 
28 36 9 24 

Кількість ВІП 10 4 6 4 

Частка вертикально 

інтегрованих 

підприємств, % 

35,7 11,1 66,7 16,7 

 

Таблиця 4. Використання схем вертикальної інтеграції
серед Топ-100 лісопромислових компаній у 2012 році

в розрізі основних регіонів

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі

звітності ТОП-100 компаній лісової промисловості.

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Частка Топ 10 компаній 39.8 40.7 41.7 40.7 42.3 42.5 

Частка Топ 20 компаній 56.1 55.5 56.5 55.1 57.6 57.9 

Частка Топ 30 компаній 65.0 65.5 66.7 64.8 68.6 68.8 

Частка Топ 40 компаній 73.7 73.5 74.4 73.4 76.9 76.7 

Частка Топ 50 компаній 78.7 78.6 78.9 77.9 81.9 82.1 

 

Таблиця 6. Розрахунок рівня концентрації доходів лісопромислової
галузі в світі протягом 2007—2011 рр., %

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі звітності ТОП-100

компаній лісової промисловості.

Показник 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Обсяги чистого доходу ТОП-

100, млн дол. США 
329874 337427 307947 336486 332207 353575 

Обсяги чистого прибутку/ 

збитку ТОП-100, млн дол. США 
12246 -2960 4984 14730 12141 11290 

Обсяги чистого доходу ВІП, 

млн дол. США 
124046 122321 110269 119577 123956 130969 

Обсяги чистого прибутку ВІП, 

млн дол. США 
6735 333 1928 5299 5545 4434 

Частка ВІП в загальних доходах 

ТОП-100, % 
37.6 36.3 35.8 35.5 37.3 37.0 

Частка ВІП в загальних 

прибутках ТОП-100, % 
55.0  – 

1
 38.7 36.0 45.7 39.3 

Рентабельність продажу ВІП, % 5.43 0.27 1.75 4.43 4.47 3.39 

Середня рентабельність по 

галузі без врахування 

результатів ВІП, % 

2.7 -1.2 1.5 4.3 3.2 3.1 

 
1 Розрахунок частки ВІП у загальному обсязі фінансових результатів був неможливий

(ВІП мали позитивний фінансовий результат, тоді як в цілому по галузі був негативний).

Таблиця 5. Визначення взаємозв'язку між процесами інтеграції
лісопромислових компаній та фінансовими результатами їх діяльності

за 2007—2012 рр.

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі звітності ТОП-100 компаній

лісової промисловості.

Таблиця 7. Характеристика фіктивної змінної для оцінювання впливу управління з дотриманням вимог збалансованого
розвитку

Джерело: власна розробка автора.

 Оцінка Опис Визначення 

1 2 3 4 

В
ід

м
ін

но
 6 Максимальне 

охоплення 

Найвищий рівень усвідомлення необхідності сталого розвитку та використання передових методик 

оцінювання прогресу досягнення економічних, екологічних та соціальних цілей компанії. Ведення окремої 
звітності щодо відображення збалансованості діяльності для зацікавлених осіб протягом тривалого періоду 

5 Передові 
позиції 

Стосується компаній, які виділяються з-поміж найкращих на основі усесторонньої оцінки та врахування 

економічної, екологічної та соціальної складових. Ведення окремої звітності щодо відображення 

збалансованості діяльності для зацікавлених осіб протягом останніх кількох років 

Д
об

-

ре
 4 Оптимізація Стосується компаній, які наразі не використовують окремих методик оцінювання збалансованого розвитку, 

однак прогрес щодо окремих аспектів відображається у звітах зі сталого розвитку 

П
ос

ту
по

ве
 

уд
ос

ко
на

-

ле
нн

я 

3 Практикуючі Стосується компаній, які не оцінюють стану збалансованого розвитку, однак впровадили принципи 

збалансованого розвитку у свою діяльність і декларують це у своїх звітах та на офіційний сторінці в 

Інтернеті 
2 Розвиваючі Стосується компаній, які впровадили та оцінюють лише окремі аспекти екологічної та/або соціальної 

складової їх діяльності у своїх щорічних звітах 

П
ог

ан
о 1 Свідомі Стосується компаній, які лише декларували впровадження окремих аспектів екологічної діяльності у своїх 

звітах чи офіційній сторінці в Інтернеті, однак не оцінюють їх 

0 Не свідомі Стосується компаній, які навіть не декларували у своїх звітах чи офіційній сторінці в Інтернет 

усвідомлення важливості збалансованого розвитку  
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му є середньої щільності, однак, для більшості окремих ком-
паній, цей зв'язок є досить щільним. Також було дослідже-
но вплив прогресу у досягненні збалансованого розвитку у
розрізі окремих галузей лісопромислового комплексу.

Вихідні дані для розрахунку також походять зі звітності
відповідних компаній зі списку ТОП-100 PwC (табл. 10).

Результати розрахунку взаємозв'язку між обсягами
доходів ТОП-100 компаній та їх прогресом у досягненні
збалансованого розвитку подані у таблиці 11. З поданих

даних та розрахунків можна
зробити висновок, що галузі
промисловості, спрямовані на
кінцевого споживача є більш за-
цікавленими у відображенні
прогресу щодо досягнення зба-
лансованого розвитку у своїй
звітності, ніж компанії, що ви-
готовляють переважно продук-
цію промислового призначення.

Варто зауважити, що усі
компанії зі списку ТОП-100 за
останні роки суттєво посилили
оцінку збалансованості своєї
діяльності і більша частина
відображає прогрес у формі
окремих звітів. Найвищий
рівень усвідомлення важли-
вості ведення бізнесу на заса-
дах збалансованого розвитку
спостерігається у вертикаль-
ноінтегрованих корпораціях.

Результати розрахунку ко-
ефіцієнтів кореляції вказують
на зв'язок середньої щільності
між чистим доходом та прогре-
сом щодо збалансованого роз-
витку. Найбільше значення ко-
ефіцієнта кореляції було вста-
новлено для пакувальних мате-
ріалів (0.508); паперу, паку-
вальних матеріалів та пред-
метів особистої гігієни (0.398)
та вертикально-інтегрованих
підприємств (0.300).

ВИСНОВКИ
Світові компанії визнають

важливість досягнення зба-
лансованого розвитку і праг-
нуть бути частиною вирішення
проблеми, однак важливо та-
кож зрозуміти, які аспекти є

критичними для успішного ведення бізнесу. Широта та
складність аспектів збалансованого розвитку зростають
і стають дедалі більше інтегрованими у діяльність світо-
вих компаній. Масштаб збалансованості залежить від
галузі і часто визначається тими екологічними, економ-
ічними та організаційними аспектами, які мають найб-
ільший вплив на розвиток галузі.

У результаті проведених досліджень було виявле-
но, що галузь є досить монополізованою — близько тре-

тини загального світового доходу лісопромисло-
вого сектору генерується десятьма найбільшими
компаніями, а 50 найбільших компаній контролю-
ють понад 70% ринку.

Було також з'ясовано, що для найбільших ком-
паній лісопромислового комплексу питання еколог-
ізації господарської діяльності та належного відоб-
раження прогресу щодо збалансованого розвитку є
надзвичайно важливими. При цьому, спостерігаєть-
ся зв'язок між економічними результатами діяльності
компаній та врахуванням аспектів збалансованого
розвитку у їх звітності. Таким чином, можна визна-
чити, що українські підприємства також повинні на-
лежним чином відображати прогрес в досягненні зба-
лансованого розвитку для покращання економічних
результатів діяльності та залучення інвестицій.

Література:
1. Бабич Р.Б. Екологізація виробництва лісо-
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[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2274

Регіон 

Коефіцієнт кореляції для визначення взаємозв’язку 

між чистим доходом та 

досягненням компаніями 

прогресу щодо 
збалансованого розвитку 

між чистим прибутком та 

досягненням компаніями 

прогресу щодо 
збалансованого розвитку 

Європа 0.336 -0.314 

Північна Америка 0.343 0.578 

Південна Америка 0.484 -0.079 

Азія 0.188 0.779 

Африка 0.755 -0.388 

Австралія 0.239 -0.294 

Разом ТОП-100 0.430 0.392 

 

Таблиця 9. Результати розрахунку коефіцієнтів кореляції
для виявлення взаємозв'язку між обсягами доходів ТОП-100

компаній та їх прогресом у досягненні збалансованого
розвитку у розрізі основних регіонів

Джерело: розраховано автором на основі звітності ТОП-100 ком-

паній лісової промисловості.

Таблиця 8. Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів кореляції для виявлення
взаємозв'язку між обсягами доходів ТОП-100 компаній та їх прогресом у досягненні

збалансованого розвитку у розрізі основних регіонів

Джерело: сформовано та розраховано автором на основі звітності ТОП-100 компаній лісо-

вої промисловості.

Регіон 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Чистий дохід, млн дол. США 

Європа 115276 113772 97089 107094 105430 117378 

Північна Америка 117937 116363 107421 116479 123880 132224 

Південна Америка 16173 17400 14702 18777 20580 21219 

Азія 47039 55313 58370 62051 65734 70210 

Африка 6421 6904 6574 7845 8475 7777 

Австралія 7093 7081 5641 5242 5299 4767 

Разом ТОП-100 329874 337427 307947 336486 332207 353575 

Чистий прибуток / збиток, млн дол. США 

Європа 3283 2319 -264 1195 3233 1095 

Північна Америка 3538 -5687 1829 8192 4958 6869 

Південна Америка 3528 -1279 2727 2609 982 821 

Азія 1542 1518 1324 2851 3075 2606 

Африка 241 72 -31 -115 47 161 

Австралія 114 97 -601 -2 -153 -263 

Разом ТОП-100 12246 -2960 4984 14730 12141 11290 

Середнє значення фіктивної змінної 

Європа 2.36 3.00 3.68 4.11 4.61 4.93 

Північна Америка 1.73 2.47 2.94 3.65 4.00 4.33 

Південна Америка 2.78 2.89 3.78 4.11 4.78 5.11 

Азія 0.90 1.45 2.05 2.48 3.30 3.84 

Африка 1.50 1.50 3.00 3.50 4.00 4.00 

Австралія 1.00 2.50 2.50 3.50 4.00 4.00 

Разом ТОП-100 1.82 2.46 3.04 3.57 4.10 4.47 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сьогоднішній день чіткої класифікації виробни-

чих стратегій не існує. Тісний взаємозв'язок виробни-
чої стратегії із корпоративною, діловою, функціональ-
ними стратегіями, проблема набуття і утримання кон-
курентних переваг дозволяють виокремити їх широкий
видовий спектр. Водночас, різноманітні стратегії, які
використовують у своїй діяльності підприємства, є мо-
дифікаціями кількох базових стратегій, кожна з яких
ефективна за певних умов, стану внутрішнього і зовні-
шнього середовища.

УДК 65.01

М. І. Рибак,
старший викладач кафедри економіки та підприємництва, Львівська філія Європейського
університету
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M. Rybak,
senior lecturer of the chair economics and entrepreneurship Lviv branch European University

TYPES OF MANUFACTURING STRATEGIES OF ENTERPRISES

У статті здійснено систематизацію основних видових характеристик виробничих стратегій та їх кла-
сифікаційних особливостей. Показано, що найпоширеніші виробничі стратегії орієнтовані на підвищен-
ня якості продукції, зниження виробничих витрат, впровадження високих технологій, розширення мож-
ливостей виготовляти різні види продукції, створення спеціалізованого та диверсифікованого виробниц-
тва. Охарактеризовано різновиди виробничих стратегій, які систематизовані на методологічних засадах
концепції періодів функціонування виробництва, зокрема реплікаційної стратегії, стратегії маневруван-
ня, стратегії зростання та інноваційної виробничої стратегії. Розглянуто типологізацію, здійснену на за-
садах положень концепції факторів виробництва таких, як праця, капітал та інформація. Обгрунтовано,
що кожну виробничу стратегію необхідно розглядати поряд із типовими виробничими стратегіями і на
сучасному етапі найбільше прихильників має концепція синергізму, відповідно до якої стратегії повинні
забезпечувати синергічний ефект.

The article systematization of the main characteristics of the generic manufacturing strategies and their
classification features. It is shown that the most common industrial strategy focused on improving product quality,
reduce production costs, the introduction of high technology, capacity to produce various kinds of products to
create a specialized and diversified production. The characteristic variety of production strategies that
systematically on the methodological basis of the concept of periods of production operation, including replication
strategy, maneuvering, growth strategies and innovation of production strategies. Considered typology done on
the basis of the Concept of inputs such as labor, capital and information. Every production strategy should be
considered along with the typical strategies and at present most supporters is the concept of synergy, by which
strategies should provide a synergistic effect.

Ключові слова: види виробничих стратегій, контроль над витратами, диференціація, фокусування, ди-
версифікація, спеціалізація, високоякісне виробництво, гнучка виробнича система, мінімізація часу.

Key words: types of manufacturing strategies, cost control, differentiation, focusing, diversification,
specialization, high-quality manufacturing, flexible manufacturing system, minimizing the time.

В умовах ринку вибір суб'єктами господарювання
ефективної виробничої стратегії актуалізує потребу
всебічного осмислення та узагальнення теоретичних
напрацювань щодо практичного досвіду застосування
різних видів виробничої стратегії, теоретичну система-
тизацію її видових характеристик.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню різнобічних аспектів виробничої стратегії
присвячене широке коло наукових досліджень зарубі-
жних та вітчизняних вчених, серед яких вирізняються
праці: І. Ансоффа, Ю. Гончарова, В. Василенка, О. Ков-
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туна, М. Корецького, А. Міщенка, Б. Мізюка, Т. Оме-
льяненко, М. Портера, А. Стерлигової, А. Стриклен-
да, А. Томпсона, Т. Ткаченко, З. Шершньової тощо. В
авторських інтерпретаціях пропонується загальний те-
оретичний аналіз широкого видового спектра виробни-
чих стратегій з позицій стратегічного й оперативного
управління. Водночас, зберігають актуальність завдан-
ня систематизації та системно-структурного аналізу
типових виробничих стратегій. Дані напрацювання не-
обхідні у процесі формування ефективних виробничих
стратегій підприємствами, які функціонують у конкрет-
них умовах, визначених чинниками зовнішнього та внут-
рішнього середовища.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — узагальнити й систематизувати ви-

дові характеристики виробничих стратегій, їх класи-
фікаційні особливості, обумовлені: величиною при-
бутку та попиту на продукцію, визначеними конку-
рентними перевагами, пріоритетами функціонування
операційної системи, систематизовані на методолог-
ічних засадах концепції періодів функціонування ви-
робництва та положень концепції факторів виробниц-
тва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На думку М. Портера, більшість стратегій можна

згрупувати, взявши за основу одну з видових стратегій:
контроль над витратами, диференціація, фокусування
тощо. Стратегія контролю над витратами грунтується
на зниженні витрат на виготовлення власних виробів
порівняно з витратами конкурентів. Це досягається
шляхом контролю над витратами, регулювання розмі-
ру підприємства, обсягу продукції, що забезпечує більш
високу ефективність виробництва. Встановлення завдя-
ки цьому низьких цін може стримати появу нових кон-
курентів. Стратегія диференціації орієнтує на виробниц-
тво кращих товарів, надання привабливіших послуг
щодо конкурентних. Цього можна досягти завдяки
іміджу, сервісу, розгалуженій мережі філій. Дана стра-

тегія є надійною і довгостроковою, дає змогу досягти
вищого, ніж середньогалузевий, рівня прибутків, оск-
ільки клієнти, які віддають перевагу певній марці това-
ру, послузі певної фірми, менш сприйнятливі до ціни.
Стратегія фокусування цілеспрямовано орієнтує
підприємство на певну групу споживачів, обмежений
асортимент продукції або на специфічний географічний
ринок.

Найпоширенішими стратегіями виробництва, на
думку М. Х. Корецького, А. О. Дєгтяра, О. І. Дація, є:
диверсифікація, спеціалізація, диференціація, концен-
трація, реконструкція, зниження собівартості [3, с. 98].
Проф. О. І. Ковтун та проф. З. Є. Шершньова акценту-
ють увагу на таких виробничих стратегіях, як зміни у
технологічному процесі, створення нового виробницт-
ва; використання існуючого виробничого потенціалу;
зміни в організації виробництва; виробництво з орієн-
тацією на пересічний попит; виробництво з урахуван-
ням реально існуючого мінімального попиту; повне за-
доволення попиту тощо [2, с. 186; 11, с. 384]. У даному
контексті попит на продукцію є ключовим і єдиним кри-
терієм, який формує необхідність її виготовлення, пла-
нування виробничої програми розвитку, стабілізації або
згортання виробництва конкретної продукції.

Можливі варіанти виробничих стратегій залежно від
величини прибутку (від реалізації продукції) та попиту
на продукцію систематизовано у таблиці 1 [4, с. 97; 6, с.
256].

Приклади виробничих стратегій, які зумовлюються
об'єктивними характеристиками підприємств, наведено
в таблиці 2 [12, с. 377].

Стратегія розвитку підприємства потребує відпові-
дних стратегій розвитку виробництва. Рівень виробниц-
тва значною мірою формує конкурентну позицію і, на-
впаки, ринкові чинники впливають на зміст та характе-
ристики виробничих стратегій. Таким чином, при роз-
робці виробничої стратегії виходять із можливих та
доцільних для підприємства конкурентних переваг:
"низька ціна продукту"; "висока якість продукту"; "не-
гайне реагування підприємства на зміни вимог ринку";

Таблиця 1. Види виробничих стратегій в залежності від величини прибутку та попиту на продукцію

№ 

з/п 

Критерії вибору стратегії Варіанти 

виробничих 

стратегій 

Коротка характеристика 
Прибуток 

Попит на 

продукцію 

1 2 3 4 5 

1 Низький Низький 
Переорієнтація 

виробництва  

Здійснюється в межах однієї номенклатурної групи або ж повного 

асортименту продукції. Залежно від умов функціонування приймається 

рішення про створення нових виробництв, які збігаються з профілем 

діяльності підприємства, або ж про освоєння випуску нових продуктів, які 
не збігаються з традиційним профілем діяльності підприємства 

2 Середній Середній 
Стабілізація 
виробництва 

Полягає у підтриманні існуючого рівня виробництва, відсутності видатків 
на подальший розвиток тощо 

3 Високий Високий 
Повна 
спеціалізація 

Передбачає концентрування на виробництві одного виду продукції, що дає 
можливість досягти лідерства за витратами чи особливого становища 

4 Високий Низький 
Унікальність 

виробництва 

Орієнтування на виробництво унікальної продукції. Унікальність може 
полягати у рідкісності, специфічних характеристиках, універсальності 
застосування тощо. Унікальний продукт має відрізнятися від конкуруючих 

дизайном, іміджем, використання у виробництві матеріалів високої якості, 
наукомісткістю 

5 Середній Низький Диверсифікація 
Суть полягає в різноманітності і стосується асортиментного ряду 

продукції і відповідно розширення галузевого діапазону діяльності 

6 Високий Середній 

Обмежена 

спеціалізація 

виробничого 

процесу 

Виробничий процес підприємства спеціалізується на виготовленні виробу 

підвищеної якості для визначеного сегмента ринку за відносно високою 

ціною 

7 Низький Середній 
Модифікація 

виробництва 

Основна увага зосереджується на впровадженні оригінальних новітніх 

ідей зі створення продукції з якісно новими характеристиками 

8 Середній Високий Інтенсифікація 

Нарощуються обсяги виробництва продукції, збільшується обсяг 

реалізації шляхом покращення чи модифікації продукту та виробничого 

процесу 

9 Низький Високий 

Інноваційні 
перетворення 
виробництва 

(виробничих 

технологій) 

Максимізація видатків на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи, збільшення кількості моделей продукції, що виготовляється, 

формування нових технологічних рішень виробництва продукції тощо 

 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/2014116

"домінування підприємства у вузькій ринковій ніші";
"присутність підприємства на різних ринках".

У контексті визначених конкурентних переваг, ви-
робничі стратегії поділяють на види за пріоритетами
функціонування операційної системи. При цьому вир-
ізняють традиційні виробничі стратегії (ставлять за
мету зведення до мінімуму витрат чи модифікацію ви-
робів та розвиток гнучкості операційної системи з роз-
ширення номенклатури, асортименту або зміни обся-
гу випуску). Не відмовляючись від них, багато органі-
зацій приймають зараз нові стратегій, які засновані на
якості і/чи часі (розвиток якості бізнес-процесів, про-
дукції або послуг; мінімізація часу виконання замов-
лень клієнтів) (рис. 1).

Виробнича стратегія, зорієнтована на набуття
підприємством конкурентної переваги "низька ціна про-
дукту", грунтується на здешевленні виробництва (змен-
шенні витрат та елімінації втрат). Це може відбуватися
шляхом: використання дешевших ресурсів; збільшення
масштабів виробництва; автоматизації виробництва;
запровадження безвідходних та ресурсозберігаючих
технологій; уніфікації та стандартизації продуктів і про-
цесів; реструктуризації виробництва (ліквідації непро-
фільних витратних підрозділів) тощо [6, с. 255].

Продукцією, обсяги продажів якої залежать тільки
від рівня витрат на її виробництво, як правило, є товари
повсякденного попиту. Зниження витрат на виробниц-
тво продукції пов'язане, насамперед, з організацією
бізнес-процесів переробної підсистеми операційної си-
стеми. Водночас, на цей пріоритет впливають і інші ха-
рактеристики: підтримання лідерської позиції на ринку
по мінімуму витрат; технічні характеристики товару;
надійність товару; міцність товару; гарантований час
доставки товару (надання послуги); швидкість достав-
ки товару; персоніфікація товарів за вимогами замов-
ників; швидкість виходу на ринок; здатність гнучкої ре-
акції на зміну попиту. Таким чином, мінімізація витрат
є наслідком комплексу дій, що включає і такі раніше за-
значені пріоритети виробничої стратегії, як гнучкість,

якість і час. У свою чергу, мінімізація витрат впливає на
розвиток пов'язаних з нею як можливостей, так і загроз
(рис. 2).

В умовах насиченого продукцією ринку вимоги по-
купців до якості постійно зростають, що потребує
значних додаткових витрат. Отже, на даний час стра-
тегія на основі ціни видається найменш перспектив-
ною стратегією формування конкурентної преваги [5,
с. 36].

Прагнення підприємства сформувати стійку конку-
рентну перевагу "висока якість продукту" вимагає від
нього застосування виробничої стратегії "високоякіс-
ного виробництва". Дана стратегія вибудовується на ос-
нові інтеграції наступних виробничо-стратегічних
рішень: використання високоякісних ресурсів; запро-
вадження технологій, які дозволяють автоматизувати
контроль якості виробничих операцій; застосування
методів статистичного приймального та попереджу-
вального контролю; запровадження систем контролю
якості, що інтегрують у собі вхідний, операційний та
вихідний види контролю; створення комплексної сис-
теми управління якістю відповідно до вимог та прин-
ципів TQM тощо. Загалом, стратегії, засновані на якості,
фокусуються на задоволенні вимог замовника, вводячи

Основні  
характерис- 

тики організацій 

Тип стратегій 

Стратегія 

«пристосовування» 

Нішова  

стратегія 

Силова  

стратегія 

«Піонерна» 

стратегія 

Профіль  

виробництва 

Універсальне, 

невелике за 

масштабом 

Спеціалізоване Масове 
Експеримен-

тальне 

Розмір компанії Невеликий 

Невеликий, 

середній,  
великий 

Великий 
Невеликий, 

середній 

Усталеність компанії Низька Висока Висока Низька 

Витрати  

на НДПКР 
Низькі Середні Великі Великі 

Ключові  
фактори успіху 

Велика кількість, 

гнучкість 

Пристосованість 
до особливих 

потреб ринку 

Висока 

продуктив-
ність, 

техно-

логічність 

Інноваційний 

характер 

 

Таблиця 2. Приклади виробничих стратегій та їх основні параметри

 
 

Пріоритети виробничих 

стратегій 

Традиційні стратегії 

Мінімізація витрат 

Розвиток гнучкості 

Сучасні стратегії 

Розвиток якості 

Мінімізація часу 

Рис. 1. Пріоритети виробничих стратегій

Джерело: [10, с. 172].

Мінімізація 

витрат 

Зміна технічних  

характеристик товару 

Підтримування лідерської 
позиції на ринку 

Надійність товару  

Персоніфікація товару 

Вибір  
пріоритету 
виробничої 
стратегії 

Зміна технічних  

характеристик товару 

Скорочення часу 

освоєння нових товарів 

Швидкість освоєння 

продукції 

Зміна якості  
обслуговування 

Нові 
можливості  

і загрози 

Зміна часу доставки товару 

Рис. 2. Характеристика мінімізації витрат як пріоритету виробничої стратегії

Джерело: розроблено за [10, с. 175].
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показник якості на всіх стадіях виробництва. При цьо-
му критерії якості застосовуються не тільки до кінце-
вого продукту чи послуги, наданої споживачеві, а й до
всіх відповідних процесів — розроблення, проектуван-
ня, виробництва тощо [1, с. 148].

Виробнича стратегія, зорієнтована на набуття
такої конкурентної переваги, як часова, фокусуєть-
ся на підвищеній гнучкості виробництва, забезпечу-
ваній шляхом упровадження процесних інновацій (як
технологічних, так і організаційно-управлінських),
завдяки котрим стають можливими швидка переоріє-
нтація виробництва на виготовлення нових асорти-
ментних позицій продукції, прискорення процесів
розроблення та постановки на виробництво нових
товарів, зменшення тривалості виробничих циклів,
скорочення термінів поставок споживачам. Стратегії,
засновані на часі, фокусуються на скороченні термінів
виконання різних операцій (наприклад, розробки,
виробництва і збуту нових виробів чи послуг, реагу-
вання на зміну споживчого попиту, постачання виро-
бу чи надання послуги) [1, с. 148]. Вплив фокусу часу
на інші пріоритети виробничої стратегії показано на
рисунку 3.

Реалізація стратегії швидко реагуючого вироб-
ництва вимагає від підприємства створення гнучкої
виробничої системи, яка складається з таких частин:
а) гнучке автоматизоване виробництво (ГАВ), що
складається з різноманітних гнучких виробничих мо-
дулів (ГВМ), які функціонують автономно, здійсню-
ючи багаторазові автоматичні робочі цикли, і харак-
теризуються можливостями вбудовуватися в системи
більш високого рівня (з окремих ГВМ формуються
гнучкі автоматизовані лінії, дільниці та цехи); б) ав-
томатизована система управління (АСУ), котра вклю-
чає комплекс різноманітних апаратних та програмних
заходів, призначених для управління процесами про-
ектування та виробництва продукції на основі засто-
сування систем управління даними про виріб (PDM),
систем управління виробничими процесами (MES) та
інших інформаційних систем та технологій (CRM,
MRP, ERP тощо) [8, с. 78].

Під розвитком гнучкості операційної системи розу-
міють як здатність компанії маніпулювати співвідношен-
ням асортиментного різноманітності та пов'язаного з
цим обсягу продукції, що випускається або наданої по-

слуги, так і здатність підприємства реагувати на зміну
попиту і на необхідність виведення на ринок нових видів
товару (рис. 4).

Гнучкість операційної системи, таким чином, впли-
ває на розмір необхідних для розвитку бізнес-процесів
витрат, на результат їх виконання (якість), позначаєть-
ся на показнику швидкості і часу виконання замовлень.

Підприємство, яке прагне досягти позиції лідера в
обраному цільовому сегменті, застосовує стратегію
"спеціалізації виробництва". Її реалізація призводить до
виникнення виробництв, сконцентрованих або на
здійсненні певних технологічних процесів та операцій
(технологічна спеціалізація), або на випуску обмеженої
кількості видів чи типів продукції (продуктова спеціал-
ізація).

Технологічна спеціалізація вимагає найбільш повно-
го охоплення всіх без винятку процесів у межах обра-
ної виробничої технології та дотримання принципу тех-
нологічної однорідності виконуваних операцій, що пе-
редбачає: а) застосування відповідного технологічного
устаткування й обладнання; б) просторову побудову
виробничої системи згідно з вимогами функціонально-
го планування; в) створення виробництв одиничного чи
дрібносерійного типу. У свою чергу, стратегія предмет-
ної спеціалізації робить акцент на: а) звуженні номенк-
латури й асортименту та збільшенні обсягів випуску
продукції, що уможливлює перехід до потокових ме-
тодів роботи; б) просторовій побудові виробничої сис-
теми відповідно до вимог лінійного (або ж — потоково-
го) планування; в) створенні виробництв великосерій-
ного чи масового типу.

Спеціалізація виробництва буде успішною і допомо-
же набути підприємству бажаної конкурентної перева-
ги в разі, коли: по-перше, існують чітко виокремлені
групи споживачів, котрі мають різні потреби, або ж ви-
користовують товар у різних цілях; по-друге, перева-
жаюча більшість конкурентів не прагне до концентру-
вання зусиль на конкретних сегментах ринку, а віддає
перевагу обслуговуванню всіх груп споживачів; по-
третє, вхідні бар'єри в цільовий сегмент доволі високі, і
при цьому не існує ефективних товарів-замінників [8, с.
79].

Найефективнішою виробничою стратегією, що
сприяє утворенню та збереженню підприємством
конкурентної переваги "присутності на різних рин-

Джерело: розроблено за [10, с. 178].

Рис. 3. Вплив фокусу часу на інші пріоритети виробничої стратегії

Рис. 4. Характеристика гнучкості операційної системи

Джерело: розроблено за [10, с. 175].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/2014118

ках" є стратегія "диверсифікації", яка може бути ре-
алізованою принаймні у двох площинах — товарній
(продуктовій) та географічній. Товарна (продукто-
ва) диверсифікація передбачає урізноманітнення
продуктової номенклатури. При цьому розрізняють
виробничі стратегії: а) спорідненої диверсифікації
(організація випуску нових асортиментних і номен-
клатурних позицій здійснюється на напрацьованій
раніше техніко-технологічній базі); б) технологічно-
спорідненої диверсифікації (виготовлення принци-
пово різних за характером і призначенням товарів на
базі незмінних технологічних процесів та технічно-
го обладнання); в) неспорідненої диверсифікації (од-
ночасний розвиток багатьох непов'язаних один із
одним видів виробничої діяльності). Географічна ди-
версифікація, у свою чергу, передбачає створення у
місцях, наближених до привабливих ринків збуту,
виробничих філій. Кожна з таких філій являє собою,
в термінах стратегічного управління, окрему бізнес-
одиницю, тобто — відносно самостійну виробничу
систему, націлену на обслуговування конкретного
регіонального ринку [8, с. 80].

Водночас, на вибір конкурентної переваги і, відпо-
відно, виробничої стратегії впливає також життєвий
цикл товару. На ранніх стадіях конкуренція ведеться
по якості товару, а не по його ціні. Бізнес-процес, як
правило, є трудомістким і неавтоматизованим. На цьо-
му етапі від операційної системи вимагається висока
гнучкість. Затрати на операційну діяльність відносно
високі, виробнича собівартість не може бути знижена.
На стадії зросту конкурентні переваги проявляють
перш за все в ціні продукції. На стадії зрілості конку-
рентна боротьба зміщується в область надання додат-
кових послуг, пов'язаних з товаром, так як можливості
позиціонування товару по ціні і якості вичерпані. Ри-
нок характеризується розвинутою конкуренцією, на-
явністю товарів-замінників і підприємств-імітаторів
[10, с. 162].

Окремо заслуговує на увагу диференціація різно-
видів виробничої стратегії, об-грунтована дослідником
проблем теорії стратегії та економічного розвитку
Т.В. Омельяненко. Головними критеріями виокремлен-
ня і розмежування періодів функціонування підприєм-

ства є стабільність або ж змінність таких важливих ха-
рактеристик виробництва, як: по-перше, номенклатура
вироблюваної продукції та обсяги її випуску; по-друге,
фактори виробництва, що є задіяними; по-третє, орган-
ізаційно-технологічна парадигма, на засадах котрої ви-
будоване виробництво [9, с. 134—135].

Диференційовані різновиди виробничої стратегії
систематизовані на методологічних засадах концепції
періодів функціонування виробництва подано у таблиці
3 [9, с. 136].

Водночас, Т. В. Омельяненко пропонує типологі-
зацію виробничих стратегій на засадах мікроеконом-
ічної концепції факторів виробництва. Домінуючим і
вирішальним фактором виробництва в той чи інший
період суспільно-економічного розвитку виступають
праця (доіндустріальний період), капітал (індустрі-
альний період), інформація (постіндустріальний пер-
іод). Домінування певного фактору, характерного для
виробництва, дозволяє виокремити такі різновиди
виробничої стратегії як реміснича стратегія, індуст-
ріальна стратегія та інформаційна стратегія [7, с.
165—166].

Здебільшого використання виробничих стратегій
класифікується за такими напрямами:

— ефективне використання існуючого виробничо-
го потенціалу (виробництво товарів на діючих потуж-
ностях; модернізація виробництва, переобладнання,
реконструкція; коопераційні зв'язки щодо спільного
використання потенціалу, в т. ч. передавання частини
замовлень субпідрядникам; зниження матеріало-, фон-
до-, трудо-, енергомісткості виробництва; ліквідація
"вузьких" місць, зокрема лімітів ресурсів; використан-
ня виробничих потужностей; підвищення продуктив-
ності та ефективності виробничого процесу);

— стратегії створення нового виробництва (прид-
бання, створення нового виробництва, створення но-
вого структурного співвідношення між основним,
допоміжним та обслуговуючим виробництвами то-
що);

— стратегії змін у технологічному процесі (впро-
вадження нових методів ви-готовлення продукції і но-
вих технологій, використання нових матеріалів, підви-
щення рівня стандартизації тощо);

Таблиця 3. Типологія виробничих стратегій підприємств, здійснена на методологічних засадах положень концепції
періодів функціонування виробництва

Період функціонування виробництва та 

його стисла характеристика 
Адекватний різновид виробничої стратегії 

Миттєвий період:  

– всі фактори виробництва, технологія та 
організація, ресурси та результати 

виробничої діяльності є незмінюваними 

Реплікаційна стратегія: зміст – стратегія виробництва одного й того самого продукту 

(низки продуктів) на базі відпрацьованих і незмінних технологій у постійних обсягах, що 
точно відповідають фіксованому рівню виробничих потужностей; цільовий орієнтир – 

стабільність функціонування виробництва; підгрунтя – максимально ефективне 

використання виробничого потенціалу 

Короткостроковий період:  

– технологія та організація виробництва, а 

також одна група факторів виробництва 

чи хоча б один фактор лишаються 

незмінними;  

– інший фактор чи група факторів 

виробництва та результати виробничої 
діяльності змінювані 

Стратегія маневрування: зміст – стратегія варіювання обсягів виробництва одного й того 

самого продукту (низки продуктів) на базі відпрацьованих і незмінних технологій у 

межах фіксованого рівня виробничих потужностей; цільовий орієнтир – адекватність 

комбінування змінних та постійних факторів виробництва вимогам, що висуваються 

циклічними змінами ринкового попиту; підгрунтя – максимально ефективне 

використання наявного виробничого потенціалу шляхом варіювання змінними 
факторами виробництва 

Довгостроковий період: 

– всі фактори виробництва та результати 

виробничої діяльності змінювані; 
– технологія й організація виробництва 

лишаються незмінними 

Стратегія зростання: зміст – стратегія виробництва все зростаючих обсягів раніше 

засвоєних продуктів та їх модифікацій на базі відпрацьованих і незмінних технологій; 

цільовий орієнтир – постановка на виробництво модифікованої продукції та збільшення 

обсягів випуску як базової продукції, так і її модифікацій; підгрунтя – кількісне 

нарощування виробничого потенціалу, яке відбувається: 

− завдяки підвищенню ефективності використання наявних виробничих потужностей; 

− завдяки розширенню виробничих потужностей, здійснюваному на незмінній 

організаційно-технологічній основі 

Надтривалий період: 

– всі фактори, технологія й організація 

виробництва, результати виробничої 
діяльності змінювані 

Інноваційна стратегія: зміст – стратегія запровадження принципово нових технологій та 

адекватних їм способів організації виробництва та освоєння на цій базі виробництва 

нових продуктів чи цілих продуктових родин, споріднених у технологічному відношенні; 
цільовий орієнтир – максимально швидкий перехід виробництва від старої до нової 
організаційно-технологічної парадигми; підгрунтя – техніко-технологічний та 

організаційно-структурний розвиток виробництва; формування якісно нового 

виробничого потенціалу 
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— стратегії поліпшення організації виробництва
(спеціалізація, диверсифікація, конверсія виробництва,
ритмічність виробництва; оптимізація розміщення ви-
робничих процесів, ланок, обладнання тощо; управлін-
ня якістю виробництва; виробничими витратами; впро-
вадження АСУП і т.д.).

ВИСНОВКИ
Кожну виробничу стратегію необхідно розглядати

поряд із типовими ви-робничими стратегіями, узгоджу-
вати з ними.

У цілому, найбільш поширені виробничі стратегії
зорієнтовані на підвищення якості продукції, знижен-
ня виробничих витрат, впровадження високих техно-
логій, розширення можливостей виготовлювати різні
види продукції, створення спеціалізованого та дивер-
сифікованого виробництва.

Виділяються різновиди виробничих стратегії систе-
матизовані на методологічних засадах концепції пе-
ріодів функціонування виробництва: реплікаційної стра-
тегії (миттєвий період функціонування виробництва),
стратегія маневрування (короткостроковий період фун-
кціонування виробництва), стратегія зростання (довго-
строковий період функціонування виробництва) та інно-
ваційної (надтривалий період функціонування вироб-
ництва) виробничої стратегії.

Типологізація здійснена на засадах положень
концепції факторів виробництва дозволяє виокреми-
ти такі різновиди виробничих стратегій, як стратегія
ремісничого (домінуючий фактор — праця), машин-
ного (домінуючий фактор — капітал) та інформацій-
ного (домінуючий фактор — інформація) виробницт-
ва.

Згідно із сучасною концепцією виробничих стратегій
до їх складу також входять: 1) стратегія мотивації праці,
що визначає пріоритети мотиваційних комплексів внут-
рішньої, зовнішньої позитивної мотивації і зовнішньої
негативної мотивації (вона орієнтує на формування
адекватного мотиваційного механізму); 2) стратегія на-
уково-технічного розвитку й організації праці, впливу
науково-технічного розвитку на потребу в трудових
ресурсах; 3) стратегія розвитку трудового потенціалу
підприємств, формування необхідних компетенцій
тощо.

На сучасному етапі перспективним напрямом по-
дальших досліджень виступають теоретико-практичні
аспекти виробничої стратегії підприємства у кон-
тексті концепції синергізму, відповідно до якої стра-
тегії повинні забезпечувати синергічний ефект. В еко-
номіці синергічний ефект пов'язаний, насамперед, з
тим, що комбіноване використання кількох взаємоуз-
годжених стратегій виявляється кориснішим, аніж
ізольоване впровадження якоїсь однієї. Синергізм
організації виробництва (оперативний синергізм) ви-
никає у результаті ефективного використання наяв-
них ресурсів, персоналу, розподілу робіт, зниження
накладних витрат, раціональної організації та коор-
динації усіх процесів.
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ВСТУП
Ринкова економіка і сучасний науково-технологіч-

ний прогрес в усіх сферах виробничої та невиробничої
діяльності суспільства докорінно змінюють соціальні,
економічні, техніко-технологічні, організаційні та еко-
логічні умови цього процесу і визначають зрештою
стабільність, конкурентоспроможність та ефективність
аграрних підприємств, життєвий рівень населення краї-
ни, його соціальне й духовне обличчя. Водночас глоба-
лізаційні процеси, що прискорюють темпи науково-тех-
нологічного та інноваційного прогресу і розширюють
масштаби використання його результатів, як і форму-
вання загальносвітового конкурентного середовища,
функціонування транснаціональних компаній та корпо-
рацій, також справляють дедалі зростаючий вплив на
стан, структуру й ефективність національного господар-
ства, окремих його галузей та підприємств, у тому числі
аграрних.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досягнення світового рівня економічного розвит-

ку України вимагає прискорення темпів зростання
сільськогосподарського виробництва. Однак сучас-
ний помірно-еволюційний шлях інвестиційного роз-
витку аграрних підприємств держави не спроможний
забезпечити її стабільний стан на світовому ринку, що
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в умовах глобалізації економічних процесів набуває
стратегічного значення. Це зумовлює необхідність
пошуку засобів стимулювання інвестиційної діяль-
ності, спрямованої на зміцнення економіки аграрно-
го сектора, забезпечення стрімкого економічного
розвитку його підприємств. Уперше на цю проблему
звернув увагу А. Сміт, пізніше А. Маршалл, які виді-
лили два види відносин між суб'єктами господарюван-
ня, перший — на основі ринкових механізмів, другий
— на базі натурального обміну. Наприкінці XIX ст.
на проблему розвитку сільського господарства звер-
тав увагу І. Тюнен, який виявив залежність спеціалі-
зації регіонів від факторів простору, що впливають на
витрати виробництва, розміри прибутку, інвестицій-
ну діяльність та розробив схему розміщення сільсько-
господарського виробництва по поясах залежно від
транспортних витрат, родючості грунту та витрат ви-
робництва. На початку XX ст. М. Вебер звертав увагу
на розвиток інвестиційної діяльності в сільському гос-
подарстві різних регіонів та сформував два важливих
принципи інвестиційного розвитку: на основі макро-
економічного підходу можна побудувати методолог-
ічну схему вибору оптимального рішення про розмі-
щення окремих підприємств; тип витрат окремого
підприємства є головним критерієм його розміщення
і розвитку.
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Пізніше на розв'язання цієї проблеми спрямовува-
ли свої дослідження Енглендер, Гувер, Предьоль, Па-
лангер. "Уточнену техніку" статистичного аналізу при-
ватних взаємозалежностей в окремих регіонах розро-
бив В. Леонтьев. І. Ізард зосереджував увагу на вивченні
мультиплікатора розповсюдження імпульсів, що дає
змогу виявити вплив розвитку одного сектора в певно-
му районі на інші сектори та територіальні одиниці будь-
якого ступеня. Одним із головних чинників передачі
імпульсів Ізард вважав інвестиційну діяльність. Автор
теорії поляризованого розвитку Г. Мюндаль, аналізу-
ючи проблему розвинених і слаборозвинених регіонів,
установив, що внаслідок переміщення робочої сили і
капіталу з менш розвинутих регіонів у більш розвинуті,
слаборозвинуті швидко втрачають інвестиційну приваб-
ливість. На його думку, у розвинених районах дифузія
інновацій здійснюється у різних напрямах горизонталь-
них міжрегіо-нальних зв'язків. Цим процесам сприяють
великі корпорації, що мають регіональні філії, завдяки
яким інновації поширюються від центру до периферії.
За концепцією "полюсів зростанням", в основу якої по-
кладено положення про нерівномірність і поляризова-
ний розвиток територій, Ф. Перру виокремлював центр
генерації та передачі інновацій від одного сектора еко-
номіки до іншого.

Серед російських та вітчизняних учених проблемам
розвитку аграрних підприємств уперше приділив увагу
у своїх географічних дослідженнях М.В. Ломоносов. У
першій половині XIX ст. аналіз господарського розвит-
ку з урахуванням особливостей економічно-географіч-
ного положення, господарську оцінку природних умов,
динаміку розвитку підприємств вивчали К.І. Арсєньєв,
П.П. Семенов-Тянь-Шанський. Взаємозв'язок аграрних
підприємств держави з світовим господарством через
інвестиційні взаємозв'язки аналізував В.І. Вернадський.
Концепцією Б.Н. Книповича закладено підгрунтя райо-
нованого розвитку підприємств сільського господар-
ства. В процесі розробки її методології на початку 20-х
років минулого століття А.Н. Челенцев висунув концеп-
цію формування великих спеціальних зон сільськогос-
подарського виробництва. Пізніше проблемою інвести-
ційної діяльності аграрних підприємств у регіонах зай-
малися М.М. Колосовський, М.М. Некрасов та інші
вчені.

Формування інвестиційної стратегії є невід'ємною
частиною економічного розвитку аграрного підприєм-
ства, у ході якого його довгострокові цілі узгоджують-
ся з їх ресурсним забезпеченням. Оскільки інвестиційні
рішення за своєю сутністю завжди є стратегічними, важ-
ливо, щоб вони забезпечували розвиток підприємства,
збільшували його стійкість до зовнішніх загроз, поси-
лювали ринкові позиції. Це потребує усебічного аналі-
зу альтернативних інвестиційних проектів для оцінки їх
здатності відповідати певним вимогам. При формуванні
інвестиційної стратегії необхідно дотримуватись певних
принципів, правил, які окреслюють можливе коло
рішень, виходячи насамперед із сутності стратегії як
економічної категорії. Аналізуючи погляди науковців
на сутність стратегії слід зазначити, що вона передусім
сприймається як правила прийняття рішень відносно
поведінки підприємства у зовнішньому середовищі. Вони
мають бути такими, щоб у кінцевому підсумку досягти
"найкращої гармонії зовнішнього середовища і підприє-
мства як її елемента". Така точка зору відповідає мето-
дологічним підходам інституціональної та еволюційної
економічної теорій, що наголошують на інституційній
природі економічної організації. Це підкреслюється
навіть у визначеннях її сутності — це така організація,
у якої "домінуючою інституцією є прибуток у грошовій
формі".

За визначенням Д. Норта інституції — це "...прави-
ла гри в суспільстві або, точніше, придумані людьми об-
меження, які спрямовують людську взаємодію у певне
русло. ... вони структурують стимули в процесі людсь-

кого обміну — політичного, соціального і економічно-
го" [4]. Трактування цих правил різними дослідниками
дещо відрізняються, однак здебільшого представники
інституціоналізму, підкреслюючи їх відносну стійкість,
конкретизують їх як соціально-визнані нормативно-
ціннісні системи; еталони соціальної поведінки; форми
організації соціальних зв'язків людей; функціональні
органи керівництва і регулювання, що забезпечують
кодифікацію соціальних норм і контроль за їх дотри-
манням, формулюють суспільні цілі та потреби й орга-
нізовують процес їхньої реалізації.

У сфері інвестиційної діяльності такими інституці-
ями є, по-перше, законодавчі і нормативно-правові
акти держави, які закладають юридичну основу під
прийняття інвестиційних рішень, а також формують
інвестиційні стимули чи накладають обмеження на
здійснення інвестиційної діяльності. Це впливає на
інвестиційні пріоритети і відображається у інвес-
тиційній стратегії суб'єктів господарювання. По-дру-
ге, це галузеві нормативні акти, які формують конку-
рентне середовище і потребують врахування у інвес-
тиційній стратегії для вибору напрямів формування
конкурентних переваг. По-третє, це політика банківсь-
ких структур та інвестиційних фондів, які визначають
умови залучення довгострокових інвестицій, вплива-
ючи на вартість капіталу і можливість диверсифікації
джерел інвестування. По-четверте, це наявність дієвих
регулятивних структур, які забезпечують дотримання
чинного законодавства у сфері охорони прав власності.
Це впливає на інвестиційну активність власників інве-
стиційних ресурсів і суб'єктів господарювання, які їх
потребують. Нарешті, у внутрішньому середовищі
підприємства також має бути сформовано як стиму-
люючий, так і регулятивний механізм, який би забез-
печував ефективність інвестиційного процесу (облікова
політика підприємства, наявність внутрішніх регла-
ментів, процедур, критеріїв тощо, які повинні забез-
печувати узгодженість та ефективність інвестиційної
діяльності в межах структурних підрозділів та інвес-
тиційних проектів). Очевидно, що їх сукупний вплив
має забезпечувати високі динамічні властивості систе-
ми, сприяти її здатності накопичувати ресурси і ефек-
тивно їх використовувати, підвищуючи її конкурентос-
проможність і зміцнюючи її позиції у середовищі фун-
кціонування.

Надзвичайно важливим завданням менеджменту є
формування чітких правил, за якими здійснюється та чи
інша діяльність на підприємстві. А зважаючи на те, що
інвестиційна діяльність завжди вважалась основним
джерелом розвитку, формулювання основних прин-
ципів її здійснення повинно охоплювати такі аспекти,
які б давали змогу реалізувати функцію ефективності,
без якої економічне зростання і розвиток є проблема-
тичними. Загалом, питанням формулювання принципів
побудови інвестиційної стратегії у науковій літературі
приділяється певна увага. Однак аналітичний огляд літе-
ратурних джерел показав, що в середовищі науковців
не сформувалося однозначного бачення їх сукупності,
до того ж, деякі принципи є досить спірними і дотри-
мання їх не завжди доцільне. Так, дехто із науковців
виділяє принципи самовизначення, безупинної адаптації
[5], рефлексії, самоорганізації [5; 8].

Вважаємо за необхідне особливо підкреслити, що
інвестиційні рішення мають сприяти зростанню ринко-
вої цінності підприємства, на чому наголошують як за-
рубіжні, так і вітчизняні науковці [7; 10]. Для того, щоб
це було можливим, розробка інвестиційної стратегії
аграрного підприємства повинна здійснюватися на ос-
нові глибокого й усебічного дослідження умов інвести-
ційної діяльності як у галузі загалом, так і в конкретно-
му підприємстві. Як справедливо зазначає Т. Лепейко,
аналіз середовища прийняття стратегічних інвестицій-
них рішень, повинен охоплювати стабільність зв'язків
підприємства із бізнес-партнерами (що впливає на
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процеси постачання сільськогосподарської техніки, па-
лива, матеріалів, сировини тощо), прогноз платоспро-
можного попиту на сільськогосподарську продукцію
(послуги), відносини із місцевими органами влади, роз-
ташування об'єкта інвестування, рівень розвитку транс-
портної інфраструктури і соціального стану, екології
навколишнього середовища тощо, тобто все те, що виз-
начає інвестиційний клімат [3].

Крім того, слід брати до уваги довгострокові стра-
тегічні програми уряду, законодавчі й нормативні до-
кументи, стратегічні інвестиційні рішення, що прийма-
ються власниками компанії (якщо підприємство є од-
ним із її учасників). Загалом, прийняття стратегічних
інвестиційних рішень повинно базуватися на про-
гнозній оцінці динаміки не лише мікро-, а й макроеко-
номічних чинників, які впливають на вартість інвести-
ційних ресурсів і детермінують найбільш вигідні напря-
ми їх вкладання. Їх врахування дає змогу з'ясувати
оптимальні напрями інвестування розвитку аграрного
підприємства, які змінюються не лише з погляду кон'-
юнктури ринку, а й зважаючи на етап життєвого цик-
лу підприємства. При цьому інвестиційні рішення по-
винні прийматися за неодмінної цільової установки —
збереження й зміцнення конкурентоспроможності
підприємства. Цілком очевидно, що формування інве-
стиційної стратегії потребує відповідного інструмен-
тарію, який має аргументувати вибір інвестиційних
рішень.

Головним орієнтиром формування інвестиційної
стратегії є загальна стратегія розвитку підприємства,
з якою перша має бути узгоджена як за цілями, так і
за етапами реалізації. Це повинно знайти відобра-
ження у стратегічному плані, який має бути сфор-
мований з урахуванням усіх проектів, які можна було
передбачити у момент його складання. Це тверджен-
ня Норткотта є додатковим аргументом на користь
того, що планування інвестиційної стратегії слід роз-
глядати як функціональну складову єдиного проце-
су стратегічного планування. Водночас тут має місце
дуалістична залежність — загальна стратегія оби-
рається, серед іншого, і з урахуванням фінансових
можливостей підприємства, в т.ч. його здатності за-
лучити кошти інвесторів. Це потребує аналізу фінан-
сового стану підприємства, його ліквідності й пла-
тоспроможності.

К. Солошенко і Д. Козенков рекомендують для цьо-
го здійснити поглиблений фінансовий аналіз діяльності
підприємства за такими пріоритетними сферами: обо-
ротність активів, рівень прибутковості капіталу,
ступінь фінансової стійкості підприємства, ліквідність
його активів [6]. Вони зазначають, що це дасть змогу
визначити можливу прибутковість і терміни повернен-
ня інвестованих коштів, а також виявити найбільш зна-
чимі за фінансовими наслідками інвестиційні ризики.
Дійсно, із зазначеними пріоритетами можна погоди-
тись. Зокрема інвестиційна привабливість значною
мірою визначається тим, наскільки швидко повернуть-
ся вкладені кошти, а це залежить від оборотності ак-
тивів, яка в свою чергу визначається ефективністю мар-
кетингової, виробничої і фінансової стратегії і такти-
ки. Досягнута прибутковість капіталу дає змогу оці-
нити потенціал віддачі від інвестованого капіталу.
Рівень фінансової стійкості підприємства окреслює
межі інвестиційного ризику, пов'язаного зі структурою
формування інвестиційних ресурсів. Оцінка ліквідності
активів дає змогу визначити здатність підприємства
платити за своїми короткострокових зобов'язаннями,
а отже, уникнути банкрутства у разі затримки реалі-
зації інвестиційних проектів.

Разом з тим, для формування ефективної інвести-
ційної стратегії не-достатньо оцінити лише інвестиц-
ійну привабливість підприємства за наведеними вище
характеристиками його функціонування. Значне місце
у підготовці інвестиційних стратегічних рішень пови-

нен займати аналіз здатності підприємства до освоєн-
ня нових технологій, закладених у інвестиційних про-
ектах. Водночас необхідно враховувати й те, які на-
слідки матиме реалізація підприємством інвестиційної
програми (проекту) для середовища господарювання
загалом, щоб оцінити можливі ризики внаслідок про-
тидії з боку так званих "зацікавлених груп". Тому вва-
жаємо, що неодмінною умовою вибору інвестиційної
стратегії підприємства має бути адекватна оцінка його
інноваційно-інвестиційного потенціалу, причому саме
у такому поєднанні.

Прискорений економічний розвиток, структурні,
техніко-технологічні та організаційно-економічні зміни,
які відбуваються у виробничій діяльності аграрних
підприємств є наслідком не стільки глобалізаційних про-
цесів, скільки результатом реалізації науково-технічних
та інноваційних розробок, що уособлюють у собі новітні
знання в усіх галузях науки. До речі, в розвинутих краї-
нах, які входять до Організації економічного співробі-
тництва і розвитку, понад половина валового внутріш-
нього продукту створюється в інтелектуально містко-
му виробництві. Як зазначає Д. Белл, нинішнє постінду-
стріальне суспільство являє собою суспільство знання
у подвійному розумінні: по-перше, джерелом інновацій
дедалі більшою мірою стають дослідження та розроб-
ки; по-друге, прогрес суспільства, який вимірюється
зростанням ВВП і зайнятості населення, тепер одно-
значно залежить від успіхів у сфері знань, тобто від при-
скореного розвитку науки та освіти, їх якісної модер-
нізації [9].

Тому цілком зрозуміло, що в цих умовах роль і зна-
чення науково-технологічного потенціалу держави,
його цілеспрямованого й ефективного розвитку та все-
бічного удосконалення організації і системи управлін-
ня науково-дослідною діяльністю невпинно посилюють-
ся. Адже тільки на основі цілеспрямованого викорис-
тання досягнень науково-технологічного процесу та
інноваційних розробок можна забезпечити стабільний
і конкурентний розвиток аграрних підприємств, прогре-
сивні структурні, техніко-технологічні та організаційні
зміни, а також переведення їх на модель сталого, еко-
логічно безпечного і соціально спрямованого функціо-
нування у довгостроковій перспективі. Відтак виробниц-
тво конкурентоспроможної сільськогосподарської про-
дукції та інвестиційну діяльність на сучасному етапі роз-
витку аграрних підприємств слід розглядати як органі-
чно взаємозв'язані складові елементи єдиного процесу,
а безпосереднє виробництво як процес створення якіс-
но нових інноваційних товарів, що користуються попи-
том на ринку.

Вважаємо, що до рішучого переходу на модель ста-
лого розвитку, яка може бути реалізована лише за до-
помогою прискорення темпів екологоспрямованого на-
уково-технологічного прогресу й широкомасштабного
застосування екоінновацій в усіх аграрних підприєм-
ствах, спонукають загострення глобальних екологічних
проблем, з одного боку, та вичерпання, збіднення і дег-
радація багатьох природних ресурсів, насамперед вичер-
пання невідновлюваних енергетичних. Зважаючи на той
незаперечний факт, що майбутнє людської цивілізації
прямо та безпосередньо залежить від стану навколиш-
нього середовища й наявності природних ресурсів, а
обсяги використання останніх і негативний вплив су-
спільства на природу, по суті, вже перевищують відтво-
рювальні, відновлювальні та асиміляційні можливості
земної біосфери, проблеми ресурсоекологічної безпе-
ки людської життєдіяльності, розвитку екологічних і
ресурсозберігаючих напрямів науково-технічного про-
гресу набувають першорядного значення. Те ж саме слід
сказати й про необхідність переходу до принципово
нових моделей, способів і методів ресурсоспоживання
та охорони навколишнього середовища, відтворення
його ресурсів і збереження в ньому динамічної еколо-
гічної рівноваги.
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Ряд дослідників підкреслює відмінність в уп-
равлінні реальними та фінансовими інвестиціями з
огляду на їх різну економічну ефективність [1; 2]. Вва-
жаємо, що справа тут не лише в різній ефективності,
а в змісті та обсягах вирішуваних завдань, однак сама
думка про доцільність формування двох типів інвес-
тиційних портфелів — реального та фінансового — є
слушною. З позицій суспільних інтересів важливішим
є реальне інвестування, оскільки саме завдяки йому
відбувається прирощування реального капіталу (у
вигляді сільськогосподарських машин, виробничих
споруд, механізмів тощо, які збільшують економічні
ресурси підприємства, служачи основою для вироб-
ництва споживчих вартостей). Інвестування у цінні
папери зумовлює лише передачу власності і є спосо-
бом розміщення вільного капіталу. На думку деяких
науковців, з якою можна погодитись, фінансовий ка-
пітал не є економічним ресурсом, оскільки його влас-
ник нічого не виробляє, а отже, не створює доданої
вартості. Разом з тим, переважна більшість науковців,
в тому числі вітчизняних, зосереджує увагу на питан-
нях оптимізації саме портфеля цінних паперів, а не
реальних інвестицій.

Вагому роль у такому обгрунтуванні інвестиційної
стратегії відіграє інвестиційний аналіз, який розгля-
дається науковцями як процес "вивчення та оцінки аль-
тернативних інвестицій та реальних проектів з метою
встановлення інвестиційних потреб, вибору та пошуку
джерел фінансування, прогнозу фінансової віддачі від
нього у вигляді грошових потоків та оцінки його ефек-
тивності шляхом зіставлення майбутніх грошових по-
токів з обсягом інвестицій, що відносяться до даного
часу". На наш погляд, інвестиційний аналіз дає змогу
не тільки виокремити перспективні з позицій завдань
розвитку інвестиційні проекти, а й визначитися з ти-
пом інвестиційного портфеля і вимогами до його фор-
мування.

Розв'язання проблем пошуку засобів швидкого
економічного зростання аграрних підприємств Украї-
ни базується на дослідженнях зарубіжних та вітчиз-
няних вчених, які наголошували на необхідності ком-
плексного аналізу сільськогосподарського розвитку в
країні для виявлення пріоритетних для національної
економіки регіонів, що згодом можуть стати "своєрід-
ними локомотивами" розвитку сільського господарства
в країні. Першочергову роль тут мають відігравати дер-
жавні та приватні інвестиції. Збільшення державних
вкладень капіталу в інфраструктуру аграрних
підприємств сприяли поліпшенню інвестиційного
клімату в галузях аграрного сектору економіки, збіль-
шенню надходжень іноземних і вітчизняних інвестицій
від приватних осіб. Як свідчить світова практика, дер-
жавні капіталовкладення надають найбільшої гарантії
аграрним підприємствам щодо стабільності в здійснені
інвестиційної діяльності.

ВИСНОВКИ
Завдання формування інвестиційної стратегії еко-

номічного розвитку аграрних підприємств невіддільне
від завдань управління його розвитком, оскільки пе-
редбачає реалізацію проектів, необхідних для набут-
тя нових якостей, які б зменшували вразливість
підприємства до зовнішніх загроз, підвищували кон-
курентний потенціал, забезпечували його стійкість і
здатність посилювати свій вплив на ринкові процеси.
Порівняльний аналіз сучасних поглядів на сутність та
можливості управління розвитком підприємства
підводить до висновку, що вирішення цього завдання
потребує залучення методологічного апарату теорії
систем (дослідження підприємства як бізнес-систе-
ми), еволюційної теорії та синергетики (дослідження
механізму розвитку соціально-економічних систем),
неоінституціональної економічної теорії (досліджен-
ня умов, що впливають на розвиток системи і її

здатність до самоорганізації), теорії обмеженої рац-
іональності (для вибору варіантів і напрямів інвесту-
вання розвитку).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах нарощування взаємодії вітчизняного ринку

продуктів харчування зі світовим, українські підприємства
зіштовхуються з рядом проблем, серед яких: при виході на
закордонні ринки підприємство зустрічається з невідомим
споживачем і через відсутність дослідження його ставлен-
ня до пропонованого товару не отримує очікуваного резуль-
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RESEARCH PERCEPTION OF MARKETING INSTRUMENTS BY CONSUMERS IN THE FOOD
INDUSTRY

У статті проаналізовано маркетингові інструменти, характерні для харчової промисловості України,
на основі яких проведено кількісне дослідження рівня сприйняття маркетингових заходів методом Needs
& Gaps Analysis. З цією метою проведено класифікацію основних елементів маркетингового комплексу з
виокремленням атрибутів, що підлягають дослідженню в окремих галузях харчової промисловості Ук-
раїни. В результаті проведеного дослідження, визначено середній рівень важливості і задоволеності мар-
кетинговими заходами на ринку В2С по галузях та цілком в промисловості, побудовано карту сприйнят-
тя ринку В2С елементів маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості. Проведено гру-
пування рівнів задоволеності за галузями і відображено положення позиції кожної галузі на векторі спря-
мування.

Проведене дослідження свідчить про те, що рівень сприйняття маркетингових інструментів в галузях
харчової промисловості є середнім для наступних галузей: цукрова, тютюнова, хлібопекарська, борош-
номельно-круп'яна, олійно-жирова, м'ясна, виноробна; низьким для двох: безалкогольних напоїв та міне-
ральної води, рибна; високим для чотирьох: кондитерська, пивоварна, спиртова, молочна.

Таким чином, автором доведено необхідність врахування результатів дослідження в розробці стра-
тегії маркетингу підприємствами харчової галузі з метою підвищення рівня задоволеності споживачами
продукцією товаровиробників.

The specific marketing instruments of the Ukrainian Food Industry were analyzed in the article. The
quantitative research of the perception marketing events by method Needs & Gaps Analysis based on the
marketing instruments. For this purpose, the main elements of the marketing mix were classified. And attributes
which researched in some sectors of the Food Industry in Ukraine were singled. The average level of importance
and satisfaction of marketing events on B2C market by sectors and completely were calculated in the industry
and the perceptions''' map of the marketing mix elements in B2C market of    the Food Industry was constructed
as a result of the research. The levels of satisfaction by sectors were grouped and position of each sectors in the
direction vector were displayed.

Research suggests that the level of perception marketing instruments in the sectors of Food Industry is average
for the following sectors: sugar, tobacco, bakery, flour, cereal, oil and fats, meat, wine, is low for two soft drinks
and mineral water, fish, is high for four: confectionery, brewing, alcohol, dairy.

Thus, the author proved the need to integrate research results in the development of marketing strategies of
the Food business in order to improve customer satisfaction of products by manufacturer.

Ключові слова: маркетинговий комплекс, рівень сприйняття, Needs & Gaps Analysis.
Key words: marketing mix, level of perception, Needs & Gaps Analysis.

тату; на вітчизняному ринку закордонні підприємства швид-
ко нарощують обсяги реалізації, адже пропонують спожи-
вачеві те, що він чекає, таку інформацію отримують у ре-
зультаті проведених досліджень. Тому актуальним для ук-
раїнських товаровиробників є дослідження сприйняття мар-
кетингових інструментів, що реалізуються підприємствами
харчової промисловості.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження в напрямі аналізу і планування маркетин-

гових заходів представлені в роботах закордонних та
вітчизняних науковців, серед яких Азарян О.М., Балаба-
нова Л.В., Балабанова І.В., Бугіль С.Я., Буряк Є.В., Вага-
нов А.С., Гаркавенко С.С., Герасимчук В.Г., Григорчук Т.В.,
Данченок Л.А., Дудяк Р.П., Липчук В.В., Соломянюк Н.М.,
Холод В.В., Янишин Я.С., Яхкінд В.П., Боаг Д.А., Котлер
Ф., К.Л. Келлер, Морган Д.С., Морган Ф.В., Моклер Р.Дж.
та інші.

У результаті аналізу наукових праць виявлено, що в пла-
нуванні маркетингової діяльності не достатньо уваги звер-
нено на сприйняття маркетингових інструментів спожива-
чами, адже досліджується ставлення до окремих складових
маркетингового комплексу чи окремих заходів. Проте не-
обхідним є, на думку автора, сукупний аналіз рівня сприй-
няття всіх маркетингових заходів, що здійснюється підприє-
мством.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для дослідження перспективних напрямів маркетинго-

вої діяльності підприємств харчової промисловості Украї-
ни необхідно провести аналіз сприйняття маркетингових
інструментів споживачами окремо по галузях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування маркетингового комплексу підприємств

кожної з галузей харчової промисловості обумовлено як
узагальненими, так і специфічними факторами [1], серед
яких доцільно виділити найголовніші: рівень охоплення рин-
ку, законодавчі обмеження, рентабельність товарів та ціно-
ва еластичність попиту. Також не менш важливим при пла-
нуванні комплексу маркетингу є сприйняття кінцевим спо-
живачем маркетингових заходів. Таку думку підтверджують
В. В. Липчук, Р. П. Дудяк, С.Я. Бугіль, Я.С. Янишин, стверд-
жуючи, що маркетинговий план має гарантувати зростання
рівня задоволення потреб покупців [2]. Таким чином, окрім
вартості і частоти застосовуваних маркетингових інстру-
ментів, є необхідність дослідження сприйняття споживача-
ми маркетингових заходів.

З метою аналізу маркетингових інструментів, що харак-
терні для харчової промисловості України автором прове-
дено кількісне дослідження. Результати дослідження
свідчать, що найбільш популярними маркетинговими захо-
дами, які застосовуються у більшості галузей харчової про-
мисловості є: розширення асортименту, удосконалення
якості товару, удосконалення етикетки, надання знижок при
великих обсягах купівлі, розширення мережі збуту, на-
явність запасу на місці продажу, брендинг, спонсоринг, бла-
годійність, реклама на телебаченні, в газетах і журналах, в
Інтернеті, на місці продажу, участь у виставках, ярмарках
та фестивалях. У пивоварній, кондитерській, безалкоголь-
них напоїв та мінеральної води, молочній галузях за-
стосовується найбільша кількість видів маркетингових

Елемент 

маркетингового 
комплексу 

Атрибути, що підлягають дослідженню 

Товар 1.1. Частота удосконалення товару 
1.2. Якість товару 

1.3. Рівень відповідності якості продукції і 
технічного прогресу 

1.4. Зручність упаковки 

1.5. Інформативність упаковки 

1.6. Дизайн упаковки 

1.7. Ширина асортименту 

Ціна 2.1. Рівень цін 

2.2. Частота зміни ціни 

2.3. Надання сезонних знижок 
2.4. Надання знижок при багаторазовій купівлі 
2.5. Надання знижок при купівлі великих обсягів 

продукції 
Місце 3.1. Територіальна доступність товару 

3.2. Зручність розміщення товару на полицях 

3.3. Зручність розміщення товару в торгівельному 

приміщенні 
3.4. Естетика оформлення місця продажу 

3.5. Наявність інформації про товар в місці продажу 

Просування 4.1. Частота рекламних оголошень 

4.2. Джерело отримання інформації 
4.3. Відповідність інформації очікуванням 

4.4. Точність інформації, що отримується 

споживачем 

4.5. Участь товаровиробника у доброчинних акціях 

Таблиця 1. Атрибути елементів маркетингового
комплексу

Розроблено автором.

Таблиця 2. Результати опитування ставлення споживачів до маркетингових заходів у цукровій промисловості
за методом Needs & Gaps Analysis

Атрибут 

Кількість відповідей опитаних 

Важливість Задоволеність 

1 2 3 4 5 Сума 
Сер. 

1 2 3 4 5 Сума 
Сер. 

знач. знач. 

1 «Товар»       3,35       3,47 

1.1. 19 56 21 4 0 2,1 2 38 20 22 18 316 3,16 

1.2. 0 0 5 91 4 399 3,99 1 2 57 37 3 339 3,39 

1.3. 0 2 6 38 54 444 4,44 1 1 96 2 0 299 2,99 

1.4. 2 0 21 38 39 412 4,12 1 3 57 38 1 335 3,35 

1.5. 1 19 40 22 18 337 3,37 0 20 20 60 0 340 3,4 

1.6. 20 0 60 20 0 280 2,8 0 0 60 20 20 360 3,6 

1.7. 35 5 23 37 0 262 2,62 0 0 0 60 40 440 4,4 

2 «Ціна»       4,23       2,56 

2.1. 0 0 6 40 54 448 4,48 16 5 36 39 4 310 3,1 

2.2. 2 13 20 7 58 406 4,06 2 18 79 1 0 279 2,79 

2.3. 0 4 20 40 36 408 4,08 4 56 35 3 2 243 2,43 

2.4. 0 2 38 8 52 410 4,1 19 21 53 6 1 249 2,49 

2.5. 1 0 15 25 59 441 4,41 20 69 6 3 2 198 1,98 

3 «Місце»       2,65       3,23 

3.1. 0 3 57 20 20 357 3,57 0 8 12 63 17 389 3,89 

3.2. 0 8 72 20 0 312 3,12 0 0 18 80 2 384 3,84 

3.3. 0 37 40 23 0 286 2,86 0 4 16 76 4 380 3,8 

3.4. 60 39 1 0 0 141 1,41 52 6 2 38 2 232 2,32 

3.5. 40 20 24 1 15 231 2,31 37 21 18 21 3 232 2,32 

4 «Просування»       3,30       2,15 

4.1. 77 20 2 0 1 128 1,28 37 17 8 18 20 267 2,67 

4.2. 8 2 21 40 19 330 3,3 56 20 20 4 0 172 1,72 

4.3. 0 0 3 20 77 474 4,74 20 40 38 1 1 223 2,23 

4.4. 0 1 5 55 39 432 4,32 16 41 37 2 4 237 2,37 

4.5. 20 6 54 8 12 286 2,86 39 45 15 1 0 178 1,78 

Сер. знач. за всіма атрибутами:  3,382   2,854 
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інструментів, що пов'язано з високим рівнем
прибутковості.

Аналіз реалізованих підприємствами харчо-
вої промисловості України маркетингових за-
ходів проведено на основі методу Needs & Gaps
Analysis [3]. Попередньо виділено чотири групи
атрибутів (узагальнено маркетингові заходи за
елементами """4Р""") (табл. 1), які оцінено рес-
пондентами за двома 5-бальними шкалами —
важливості та задоволеності.

У дослідженні взяли участь 100 респондентів.
Аналіз даних для кожної галузі харчової промис-
ловості проводився окремо. Як приклад, резуль-
тати опитування споживачів щодо важливості і
задоволеності маркетинговими заходами в цук-
ровій галузі представлено в таблиці 2.

Аналогічні дослідження проведено для кож-
ної галузі харчової промисловості. В табл. 3 зоб-
ражено зведені дані визначення середньої оцін-
ки    по харчовій промисловості.

Результати розрахунків схематично відоб-
ражено на карті сприйняття важливості та за-
доволеності атрибутами. Точкою перетину ко-
ординат на карті сприйняття прийнято середню
оцінку по промисловості: важливість — 3,655,
задоволеність — 3,247 (рис. 1).

Таким чином, аналіз сприйняття спожива-
чами елементів маркетингового комплексу
підприємств харчової галузі свідчить про рівень
сприйняття маркетингових заходів:

— правий верхній квадрант — високий рівень сприйнят-
тя маркетингових заходів — високий рівень важливості та
задоволеності (борошномельно-круп'яна (товар), олійно-
жирова (товар), спиртова (просування), плодоконсервна
(товар, місце), рибна (місце), молочна (товар, місце), м'ясна
(товар), виноробна (товар), кондитерська (всі складові),
пивоварна (товар, ціна, місце));

— правий нижній квадрант — низька важливість та ви-
сока задоволеність (цукрова (товар), борошномельно-кру-
п'яна (місце), олійно-жирова (місце), хлібопекарська (товар,
місце просування), спиртова (товар, ціна, місце), молочна
(просування), виноробна (місце), тютюнова (товар, місце));

— лівий нижній квадрант — низька важливість і низька
задоволеність (цукрова (місце, просування), борошномель-
но-круп'яна (просування), олійно-жирова (просування),

хлібопекарська (ціна), плодоконсервна (просування), м'яс-
на (ціна, місце, просування), виноробна (просування), пи-
воварна (просування), тютюнова (просування), безалкоголь-
них напоїв та мінеральної води (місце));

— лівий верхній квадрант — висока важливість і низька
задоволеність (цукрова (ціна), борошномельно-круп'яна
(ціна), олійно-жирова (ціна), плодоконсервна (ціна), рибна
(товар, ціна, просування), молочна (ціна), виноробна (ціна),
тютюнова (ціна), безалкогольних напоїв та мінеральної води
(товар, ціна, просування)).

Результати аналізу дозволяють згрупувати елементи
маркетингового комплексу в окремих галузях харчової про-
мисловості відповідно до рівня сприйняття споживачами
(табл. 4).

Отже, найбільше задовольняють вимоги споживачів
складові маркетингового комплексу """Товар""" та

Таблиця 3. Середні значення оцінок атрибутів по галузям харчової
промисловості

Рис. 1. Карта сприйняття ринку В2С елементів маркетингового комплексу підприємств харчової промисловості

"""А-а""": А — галузь, а — елемент комплексу маркетингу
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"""Місце""". Найнижчий рівень сприйняття на ринку
В2С елементу — """Ціна""", при тому, що даний атри-
бут відповідає низькій оцінці задоволеності та високій
щодо важливості.

Для дослідження застосування інструментів
маркетингу в різних галузях харчової промисло-
вості запропоновано надати кожному рівню сприй-
няття бальну оцінку: високий — 3, середній — 2,
низький — 1, дуже низький — 0, та розрахувати зве-
дену оцінку по всім галузям харчової промисло-
вості для кожного елементу маркетингового комп-
лексу

Сумарні значення оцінок по атрибутам за галузя-
ми варіюються в діапазоні від 0 до 12:

— [0; 4) — низький рівень сприйняття інструментів
маркетингу в галузі,

— [4; 8) — середній рівень сприйняття маркетинго-
вих заходів в галузі порівняно до всієї харчової про-
мисловості,

— [8; 12] — високий рівень сприйняття інструментів
маркетингу.

Отримані результати відображено на векторі спря-
мування (рис. 2).

Рівень сприйняття маркетингових
інструментів в галузях харчової промис-
ловості є середнім для семи галузей: цук-
рова, тютюнова, хлібопекарська, борош-
номельно-круп'яна, олійно-жирова, м'яс-
на, виноробна; низьким для двох: безал-
когольних напоїв та мінеральної води,
рибна; високим для чотирьох: кондитерсь-
ка, пивоварна, спиртова, молочна. Через
те, що порівняння відбувається між галу-
зями харчової промисловості, то досяг-
нення всіма одночасно високого рівня
сприйняття маркетингових інструментів є
неможливим.

Однак, дана методика дозволяє порівня-
ти галузі харчової промисловості між собою,
виокремити рівень сприйняття споживачами
елементів маркетингового комплексу в усіх
галузях. Врахування існуючих недоліків мар-
кетингових інструментів, що визначені дум-
кою споживачів і ставленням їх до маркетин-
гових заходів, в галузях сприяє більш ефек-
тивному плануванню інструментів маркетин-
гу і розвитку харчової промисловості в ціло-
му.

ВИСНОВКИ
Вибір підприємствами харчової промисловості Украї-

ни маркетингових інструментів, що спрямовуються на ри-
нок В2С, залежить від багатьох факторів. Головними серед
яких є фінансові та правові. Однак головним критерієм ви-
бору має бути ставлення споживачів і рівень їхнього сприй-
няття маркетингових заходів. Такий напрям розвитку не-
обхідний для соціальноорієнтованих підприємств, що праг-
нуть поліпшити свої конкурентні позиції на міжнародному
ринку.

Аналіз сприйняття споживачами маркетингових ін-
струментів в галузях харчової промисловості сприяв ви-
явленню причин збитковості багатьох підприємств: по-пер-
ше, відсутність дослідження думки потенційно покупця
призводить до побудови неефективної тактики маркетин-
гових війн на ринку; по-друге, неправильний розподіл бюд-
жету маркетингу може призвести до низької ефективності
інвестицій в маркетинг; по-третє, через неврахування рівня
сприйняття споживачами маркетингових заходів, витра-
чені в помилковому напрямі ресурси можуть принести
збитки. Врахування отриманих результатів дослідження в
розробці стратегії маркетингу підприємствами харчової га-
лузі сприятиме підвищенню рівня задоволеності спожива-
чами продукцією товаровиробників харчової промисло-
вості.

Проведене дослідження дало можливість проана-
лізувати загалом харчову промисловість України, однак,
діяльність кожного підприємства, з урахуванням особ-
ливостей його діяльності, має підлягати аналогічному
дослідженню сприйняття споживачами його маркетин-
гових заходів, так як це є передумовою його конкурен-
тоспроможності на національному та міжнародному
ринках.

Галузі 
Інструменти маркетингу за елементами 4Р 

Товар Ціна Місце Просування 

Цукрова С** П** Н** Н 

Борошномельно-круп 'яна В П С** Н 

Олійно-жирова В П С Н 

Хлібопекарська С Н С С 

Спиртова С С С В 

Плодоконсервна В П В Н 

Рибна П П В П 

Молочна В П В С 

М'ясна В Н Н Н 

Виноробна В П С Н 

Кондитерська В В В В 

Пивоварна В В В Н 

Тютюнова С П С Н 

Безалкогольних напоїв та 

мінеральної води 
П П Н П 

Таблиця 4. Рівень сприйняття споживачами маркетингових
заходів в окремих галузях харчової промисловості

** В — високий, С — середній, Н — низький. П — дуже низький.

Розроблено автором.

Рівень сприйняття споживачами 

маркетингових інструментів 

0  Низький  4 Середній  8 Високий  12 
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Рис. 2. Вектор спрямування рівня сприйняття маркетингових
інструментів в окремих галузях харчової промисловості

Література:
1. Стеценко В.А. Фактори впливу на формування комп-

лексу маркетингу підприємств харчової промисловості Ук-
раїни / В.А. Стеценко // Сучасні проблеми розвитку
підприємств харчової промисловості: теорія та практика:
програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих вчених і студентів, 4 — 5 грудня 2013
р. — К.: НУХТ, 2013 р. — С. 97—99.

2. Маркетинг: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів:
основи теорії та практики / [В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль,
Я.С. Янишин]. — Львів: Магнолія 2006, 2012. — 456 с.

3. Кутлалиев А. Эффективность рекламы: 2-е издание /
А. Кутлалиев, А. Попов. — М.: Эксмо, 2006. — 416 с.

References:
1. Stetsenko, V. A. (2013), "Faktory vplyvu na formuvannia

kompleksu marketynhu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti
Ukrainy", Suchasni problemy rozvytku pidpryiemstv
kharchovoi promyslovosti: teoriia ta praktyka [Modern
Development Problems of the Food Industry: Theory and
Practice], Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii
molodykh vchenykh i studentiv [National Scientific Conference
of young scientists and students], National University of Food
Technologies, Kyiv, Ukraine, 4 — 5 December, pp. 97 — 99.

2. Lypchuk, V. V. Dudiak, R. P. Buhil', S. Ya. and Yanyshyn,
Ya. S. (2012), Marketynh: navch. posibnyk dlia stud. vyschykh
navch. zakladiv: osnovy teorii ta praktyky [Marketing: a
textbook for college students: basic theory and practice],
Mahnoliya 2006, Lviv, Ukraine.

3. Kutlaliev, A. Popov, A. (2006), Jeffektivnost' reklamy
[Effectiveness of Advertising], 2nd ed, Jeksmo, Moscow, Russia.
Стаття надійшла до редакції 19.03.2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/2014128

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Міграція сьогодні є важливим компонентом демо-

графічного розвитку країни, одним з джерел компен-
сації демографічних втрат і дефіциту трудових ресурсів.

Можна без перебільшення сказати, що за останні
роки освітянська міграція міцно зайняла в міграційно-
му потоці третє за значимістю місце після трудової
міграції та переселення співвітчизників.

Українська молодь прагне змін і якісної освіти, тому
все більше молодих українців прагнуть отримати підго-
товку і кваліфікацію міжнародного стандарту у закор-
донних університетах.

У той же час, можливість вчитися за кордоном, що
відкрилася для української молоді, загрожує Україні
втратою інтелектуального капіталу у разі неповернен-
ня після закінчення навчання.

Саме тому необхідно здійснити аналіз провідних
чинників і стимул-реакцій поворотної міграції студентів.
Крім того, ситуація у сфері молодіжної міграції також
передбачає виявити конкретні наміри молодих фахівців
на майбутнє (безпосередньо після закінчення закордон-
ної програми навчання), визначити подальші професій-
но-міграційні стратегії поведінки [7].

Іншими словами, важливо створити можливості для
працевлаштування і кар'єрного зростання для українсь-
кої молоді з метою зацікавити залишитися у своїй
країні.
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"У нас завелика кількість вишів, які насправді не є такими,

а є своєрідними "супермаркетами" з продажу дипломів…"

Ігор Лікарчук

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ТА НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ

Проблеми освітянської міграції розглядають у своїх
працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як А. Бабіч,
В. Байнєєв, М. Волгін, А. Кирчів, А. Колот, Е. Лібанова,
В. Новиков, Ю. Павленко, С. Панаріна, О. Позняк,
Л. Семів, А. Сіленко, В. Роік та ін.

У той же час необхідність регулювання процесу ос-
вітянської міграції, мінімізації й попередження її мож-
ливих негативних наслідків вимагає всебічного й глибо-
кого дослідження, підкріпленого грунтовною інформа-
цією про причини й реальні масштаби.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є систематизувати і деталізува-

ти основні причинно-наслідкові зв'язки, що стосують-
ся освітянської міграції, а також з'ясувати законо-
мірності їх впливу на мотиваційну складову професій-
ної свідомості молоді в Україні — власників та носіїв
найпрогресивнішого національного інтелектуального
капіталу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Освітянська міграція є особливим видом міграції,

характерними рисами якої є короткотерміновість,
більш-менш чітко окреслені часові рамки, обмеження до
певної вікової групи, а також мета виїзду — здобуття
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вищої освіти за кордоном. Як правило, освітянська
міграція є добровільною.

Навчання за межами країни розширює свої горизон-
ти. Так, лише за останні три роки кількість охочих на-
вчатись у провідних світових вишах зросла щонаймен-
ше на 10 відсотків. Щорічно завдяки популярним на-
вчальним програмам (Erasmus Mundus, Fulbright
Program, Muskie і UGRAD) за кордон виїжджає близь-
ко 20 тисяч українців.

І, як наслідок, це призводить до того, що понад по-
ловина української молоді у віці від 18 до 29 років нині
готова емігрувати з України. За даними МІОК до 2025
року здобувати закордонну освіту будуть близько 8
мільйонів молодих людей. 50 відсотків студентів обира-
ють країни, де є можливість залишитися принаймні на
1—2 роки для роботи після закінчення навчання [6].

Заслуговує на увагу визначення основних причин
"відтоку інтелекту" з України [1].

Вищих навчальних закладів в Україні більш ніж дос-
татньо — 325 (університети, інститути, академії III—IV
рівнів акредитації) в 2013/14 навчальному році на 45439,8
тис. осіб. У той же час ціла низка розвинених країн Євро-
пи мають зовсім інше співвідношення в освітянській підго-
товці вищої школи. А от висококласних спеціалістів у нас
бракує. Більшість випускників змушені працювати не за
спеціальністю, або взагалі залишаються без роботи.

Логічно припустити, що однією з причин щорічного
зростання українських студентів, від'їжджаючих на на-
вчання за кордон, є відсутність перспективи.

Виходячи зі стін альма-матер, більшість з них ро-
зуміє, що вища освіта, знання кількох іноземних мов не
дають гарантії отримати нормальну роботу і гідну зар-
плату. Вакансій, які пропонують гідну оплату праці, на-
багато менше, ніж охочих їх отримати. Тому вчорашні
студенти беруть квиток в один кінець в одну з країн
Євросоюзу, США або Канаду.

Наступною причиною є те, що освітянська сфера, а,
особливо сегмент вищої освіти, має потужний корупційний
ресурс за мінімальної відповідальності. Через це багато
вітчизняних ВНЗ перетворилися на звичайних продавців
дипломів [2]. Зауважимо, дуже часто дипломів нікому не
потрібних. Викладачі, виправдовуючись малими зарплата-
ми, в свою чергу, продають заліки та бали на іспитах [4].

Проте і студенти, і викладачі зазначають, що коруп-
ція — це зло, з яким потрібно боротися. Утім далі сло-
весного осудження не йде. "Всі намагаються вижити, і
корупція стає дуже зручним засобом для цього".

Як би це парадоксально не звучало, але абсолютна
більшість студентів, засуджуючи корупцію, самі ж го-
тові давати хабарі. Навчання — це завжди важка праця,
яка вимагає самоорганізації, вміння самостійно працю-
вати, а це вміння на сьогодні втрачається. Студенти по-

бачили, що ледарство можна компенсувати грошима.
Система хабарництва робить свою справу. І більшість
контрольних, колоквіумів, іспитів — просто фор-
мальність. Але вона приховує дуже серйозну загрозу —
тотальну деградацію майбутніх інженерів, лікарів, жур-
налістів, викладачів і т.д. Для європейської освіти це
давно анахронізм.

І нарешті, "валізний настрій" української молоді —
через кращу якість вищої освіти. А все тому, що країни
Європи та Америки не тільки славляться престижем, а
ще й відкривають можливості для вдосконалення іно-
земної мови. Підхід до навчання тут значно різниться
від пострадянського. Різниця — у практичній спрямо-
ваності навчання.

У десятку лідерів, за результатами 2012—2013 на-
вчальних років, входять Польща, Німеччина, Росія, Че-
хія, Італія, США, Іспанія, Франція, Канада, Австрія та
Велика Британія (рис. 1).

З рисунку 1 видно, що українські студенти є найчислен-
нішою групою з поміж всіх іноземних студентів Польщі,
тому проаналізуємо переваги польської вищої освіти.

При виборі країни для навчання студенти керують-
ся різними критеріями — починаючи від власних фінан-
сових можливостей, любові до тієї чи іншої культури, і,
закінчуючи знанням мови та оцінкою перспективності
навчального закладу. Чи не найголовнішим фактором
того, чому українці масово обирають Польщу для от-
римання вищої освіти, є культурна близькість та розга-
лужена мережа контактів [3].

Звичайно, розглядати вищу освіту у Польщі виключ-
но крізь рожеві окуляри було б недоречно. Але у по-
рівнянні з українськими варіантами, вона має суттєві
переваги. Особливо, якщо врахувати практично одна-
кові стартові умови обох країн у 1991 році.

З 1999 року польська система освіти почала євро-
орієнтовну реформу. Країна приєдналася до Болонсь-
кого процесу і почала впровадження відповідних стан-
дартів в освіті та науці. Зміни мали на меті забезпечити
польській молоді ефективну підготовку до вимог дина-
мічного ринку праці, а зрештою — однакові шанси щодо
якості життя з ровесниками з Європейського Союзу.

Досвід проведених реформ в Польщі довів переваги
та актуальність європейської освітянської системи. Він
свідчить про те, що запорукою ефективності функціо-
нування сучасної вищої школи є її демократичність,
перевага вмінь над енциклопедичними знаннями, інно-
ваційність, інтегроване та блокове навчання.

Важливим, а часто й ключовим питанням для абі-
турієнтів є вартість навчання. Зверніть увагу, що за
освітнім рівнем "Бакалавр" у Польщі вчаться не 4 роки,
як в Україні, а лише 3 роки, "Магістратура" — 2 роки.
Тобто, доведеться платити не за 6, а за 5 років навчання.
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Рис. 1. Динаміка кількості студентів-українців за кордоном
Джерело. [www.cedos.org.ua].
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Середні загальні витрати за один рік навчання (вклю-
чають в себе оплату на навчання, проживання, харчу-
вання, проїзд, відпочинок та ін.) у престижному виші
Варшави обійдеться іноземному студенту у 52200 гри-
вень.

Для порівняння: у Києві на такі ж спеціальності, за
умови проживання у гуртожитку, користування гро-
мадським транспортом і раціональним харчуванням,
молодій людині доведеться заплатити не набагато мен-
ше якщо врахувати: середню плату за навчання,
вартість гуртожитку, харчування, проїзд, а також при-
таманні практично всім українським вишам фактори:
дефіцит місць у гуртожитках, умови проживання, ре-
монт кімнати, непрямі витрати при складанні сесій і
таке інше [9].

Крім того, після закінчення навчання польського
вищого навчального закладу, випускник отримує євро-
пейський диплом, а не диплом європейського зразка. Він
визнається та дає змогу працювати у Євросоюзі та
більшості країн світу, в тому числі, в Україні. Але спра-
ва не лише в ньому, а в якісно іншому рівні освіти.

Важливою ознакою євроосвіти в цілому, і польської
зокрема, є її професійна орієнтованість. Поширеною
практикою є запрошення до читання лекцій успішних
бізнесменів, журналістів, дипломатів, юристів тощо.
При чому не одноразово, а на постійній основі. Звичай-
но, викладачі — практики дають студентам набагато
більше корисних знань та навичок, ніж кабінетні теоре-
тики. Також велике значення надається практичним за-
няттям.

У Польщі — гнучка система вищої освіти. Студент
може отримати диплом бакалавра з однієї спеціальності,
а диплом магістра — з іншої. Бакалавр і магістр є різни-
ми рівнями освіти, на відміну від країн пострадянського
простору, де магістратура є продовженням рівня "Ба-
калавр". Деякі польські ВНЗ надають унікальну мож-
ливість отримати дипломи двох європейських універси-
тетів за один курс навчання. Зокрема, доступними є
польсько-німецька, польсько-французька та польсько-
британська 2-річні магістерські програми.

Крім усього вищезазначеного, навчання у Польщі —
суттєвий життєвий досвід.

Але наслідки, зазвичай, невтішні, адже з масовим
виїздом молоді за кордон відбувається катастрофічна
втрата інтелектуального капіталу країни, що є рушій-
ною силою управління нематеріальними та матеріаль-
ними ресурсами. Загальновідомо, що середній вік "інте-
лектуального мігранта" коливається в межах 17—30
років, що є найпродуктивнішим часом діяльності та пра-
цездатності. Це може також підсилити явище старіння
нації та деградація майбутнього покоління, адже з по-
силеним виїздом молодих талановитих громадян згодом
нікому буде навчати майбутнє покоління. Погіршують-
ся можливості національного соціально-економічного
розвитку, послаблюються позиції держав-донорів на
міжнародному ринку праці [8].

Отже, Україна інвестує свій живий капітал в еконо-
міку практично всіх розвинених країн світу.

ВИСНОВОК
Поки ситуація не зміниться, кількість молодих лю-

дей, які прагнуть виїхати на навчання і працю за кор-
дон, тільки збільшуватиметься, у результаті чого відтік
талановитої молоді може набути катастрофічних мас-
штабів.

У підсумку, у країні знижується продуктивність
праці, падає конкурентоспроможність, економіка зами-
кається на виробництві товарів із низькою доданою вар-
тістю.

Проблеми, створювані освітянською міграцією для
економіки, на цьому етапі можна вирішити тільки шля-
хом реформ, створення стабільних і сприятливих умов
для бажаючих отримати вищу освіту та підвищити ква-
ліфікацію усередині країни. Парадокс у тому, що рефор-

ми потребують класних кадрів, а умови для них у нашій
країні бажають кращого...
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загальновизнано, що залучення інвестицій до реаль-

ного сектору економіки України є однією з найгострі-
ших проблем, вирішення якої становить перманентний
процес. Саме брак фінансових коштів є нині найважли-
вішою причиною відсутності помітного пожвавлення в
більшості галузей і сфер економічної діяльності. Існує
низка проблем, пов'язаних із браком інвестиційних ре-
сурсів, зокрема: обмеженість джерел інвестування; ско-
рочення обсягів кредитування з боку кредитних орга-
нізацій і недостатність власних ресурсів у реального сек-
тору економіки; брак обсягів грошових ресурсів, наяв-
них у країні, для відновлення економічного зростання і
подолання спаду інвестицій; переважання готівки у
складі грошових ресурсів. Цей чинник різко погіршує
якість фінансових ресурсів з позиції їх придатності для
довгострокового інвестування. Розвиток реального сек-
тору економіки України, забезпечення економічного
зростання можливі лише за умови докорінного оновлен-
ня основних засобів, технічна і технологічна відсталість
яких є основною причиною випуску на більшості
підприємств неконкурентоспроможної продукції, не
кажучи вже про посилення небезпеки техногенних ка-
тастроф.
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У статті висвітлено питання залучення інвестицій до реального сектору економіки через розвиток вітчиз-
няних фінансових компаній. Виокремлено та проаналізовано проблеми залучення фінансових ресурсів у роз-
виток реального сектору економіки. Акцентується увага на проблемах розвитку вітчизняних підприємств,
необхідності оновлення основних засобів та забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку національ-
ного виробництва. Оцінюється роль фінансових компаній у процесі фінансового забезпечення реального сек-
тору економіки. Визначено проблеми розвитку фінансових інституцій у контексті використання їхнього інве-
стиційного потенціалу. Подано рекомендації щодо подальшої розбудови вітчизняної фінансової інфраструк-
тури, а також окреслено напрями підвищення ефективності функціонування фінансових компаній в Україні.
Зроблено висновки та запропоновано шляхи залучення фінансових ресурсів інституцій фінансового секто-
ру на розвиток реального сектору економіки.

The article highlights the issue of attracting investment in the real economy through the development of domestic
financial companies. Allocated and analyzes the problems of attracting financial resources to the development of the
real economy. Attention is focused on the problems of domestic enterprises, the need for fixed assets and software
investment and innovation development of national production. We estimate the role of the financial companies in
the financial security of the real sector of the economy. The problems of financial institutions in the context of the use
of their investment potential. Recommendations for further development of the domestic financial infrastructure, and
outlines directions for improving the functioning of the financial companies in Ukraine. The conclusions and suggests
ways of attracting financial resources of institutions of the financial sector in the development of the real economy.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвитку фінансових інститутів України, проблеми

економічного зростання, а також залучення фінансо-
вих ресурсів досліджували такі вчені: Галуза С.Г., Гри-
цаєнко І.А., Єгоров В.О., Іваницька О.М., Іваноньків
О.О., Кудряшов В.П., Марцин В.С., Мікрюкова, Поло-
зенко Д.В., Шитко О.П., Терещенко Г.М. Поряд з цим
залишається актуальним вирішення завдання фінансо-
вого забезпечення інвестиційно-інноваційного розвит-
ку підприємств реального сектору економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є виокремлення проблем та ви-

значення шляхів залучення фінансових ресурсів у роз-
виток реального сектору економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За даними Державної служби статистики України,

ступінь зносу основних засобів у 2013 р. становив 76,8 %,
зокрема у сільському господарстві — 42,9 %; добувній
промисловості — 49,8; переробній промисловості — 67,7 %;
виробництві та розподіленні електроенергії, газу та
води — 61,3; будівництві — 50,9; транспорті та зв'язку
— 95,1 % тощо.
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Саме тому проблеми залучення фінансових ресурсів
у реальний сектор економіки, відтворення основних за-
собів на новій технічній основі виходять нині на провідне
місце в економічній політиці держави.

Занепокоєння викликає той факт, що показники
відтворення основних засобів погіршуються на тлі зни-
ження обсягів інноваційної діяльності. Зокрема питома
вага реалізованої інвестиційної продукції в обсязі про-
мислової у 2013 р. не перевищувала 4 %.

Освоєння виробництва інноваційних видів продукції
має стійку динаміку до поступового скорочення, почи-
наючи з 2002 року. Негативна динаміка спостерігалася і
щодо впровадження нових видів техніки, а також пито-
мої ваги реалізованої продукції в загальному обсязі
промислової [1].

Потреби у післякризовому оновленні економіки
країни досить значні. Передусім це стосується обсягів і
структури капітальних вкладень, адже кризові явища
найбільше вразили саме інвестиційну сферу. До основ-
них причин низької інвестиційної привабливості Украї-
ни необхідно віднести не усунені недоліки в законо-
давстві, що не забезпечує інвесторам достатніх гарантій
збереження їх фінансових активів. Проте слід визнати,
що об'єктивно припливу капіталів у реальний сектор
України перешкоджає низка суб'єктивних чинників,
зокрема низький рівень розвитку інноваційно-інвести-
ційної інфраструктури [4]. Для того щоб інвестування
втратило спорадичний характер, недостатньо мати лише
банки й інвестиційні фонди. Необхідно залучити потен-
ціал інших фінансових компаній, а також створити умо-
ви, що полегшують роботу інвесторів і кредиторів. Для
успішної діяльності інвесторам необхідний великий об-
сяг систематизованої інформації, що характеризує в
різних аспектах проекти, галузі, регіони тощо. Тобто
має існувати ціла мережа інформаційно-консалтинго-
вих фірм, що зможе надавати ту інформацію, яка реаль-
но становить для інвесторів інтерес.

Крім того, мають функціонувати галузеві й про-
фесійні асоціації, які б лобіювали галузеві інтереси на
рівні виконавчої та законодавчої влади, у тому числі
регіональної. Така інвестиційна інфраструктура част-
ково вже склалася у низці орієнтованих на експорт га-
лузей, що пояснюється їх підвищеною привабливістю
для інвесторів, у тому числі зарубіжних. Стан в інших,
менш інвестиційно привабливих галузях, також не мож-
на назвати безнадійним. Для створення сприятливих
умов для їх інвестиційної діяльності необхідно витра-
тити більше зусиль, причому з боку не тільки органів
державного управління, а й представників ділового се-
редовища. Проблема має розв'язуватися комплексно, за
тісної взаємодії галузевої та регіональної виконавчої
влади, державно-приватного партнерства. Об'єднавчим
стрижнем є інтереси галузі та території, прагнення до
створення передумов для їх довгострокового і динамі-
чного розвитку.

У сфері кредитної політики важливим завданням є
створення сприятливих умов для активізації довгостро-
кового кредитування реального сектору економіки. Це
можливо завдяки здійсненню заходів щодо збільшення
загальних обсягів кредитування фінансовими компа-
ніями, запровадження стимулюючої процентної політи-
ки; переорієнтації кредитних ресурсів банківської сис-
теми на довгострокове кредитування; створення спе-
ціальних інвестиційних банків із забезпеченням пільго-
вих умов кредитування критичних для держави інвес-
тиційних програм [2].

Розглянемо деякі аспекти залучення фінансових
інституцій, які можуть суттєво впливати на цей процес.

З метою розроблення рекомендацій щодо напрямів
удосконалення функціонування фінансових компаній у
процесі забезпечення реального сектору необхідними
фінансовими ресурсами доцільно виокремити основні
причини низької ефективності їхньої діяльності:
зовнішні, зумовлені несприятливим економіко-інститу-

ційним середовищем; внутрішні, пов'язані з недоліками
організаційно-економічних механізмів функціонування
фінансових інститутів.

До першої групи належать чинники економічного та
інституційного середовищ, які формують загальні умо-
ви функціонування фінансових компаній. Незважаючи
на позитивні зрушення, що відбуваються упродовж ос-
танніх років у національній економіці, ці умови залиша-
ються незадовільними.

Серед негативних факторів виокремлюють:
— політичну, правову, соціальну нестабільність;
— високий рівень тінізації економіки;
— низьку рентабельність вітчизняних підприємств;
— низькі доходи домогосподарств, а відповідно і

низький рівень заощаджень;
— нерозвинутий ринок цінних паперів;
— низьку корпоративну культуру;
— недовіру юридичних та фізичних осіб до вітчиз-

няних фінансових інститутів.
Усі названі чинники значно знижують можливості

відповідного розвитку фінансових компаній в Україні.
Стосовно організаційно-економічного стану самих

фінансових компаній, то можна також говорити про
його негативну характеристику. Зокрема більшість
фінансових компаній має низьку капіталізацію, надає
обмежений спектр послуг вузькому колу клієнтів, відчу-
ває дефіцит висококваліфікованих кадрів, характери-
зується високим ступенем ризику у проведенні фінан-
сових операцій. Такий стан справ у секторі небанківсь-
ких фінансових інститутів вимагає проведення нагаль-
них комплексних реформ.

Аналіз структури заощаджень та інвестиційного
попиту населення засвідчує, що в Україні ризик втрати
капіталу, ліквідності заощаджень набагато чутливіший
для дрібного інвестора, ніж ризик неотримання вищого
доходу: очікуваний високий дохід не відіграє вирішаль-
ної ролі у відданні інвестиційних переваг населенням,
оскільки супроводжується високим ступенем ризику.

На нашу думку, у такій ситуації для активізації інве-
стиційної активності, підвищення ролі населення в ме-
ханізмі трансформації заощаджень в інвестиції через
інститути небанківського фінансового сектору необхі-
дно вжити низку заходів, забезпечивши:

— надійний захист прав і законних інтересів дрібних
інвесторів шляхом закріплення у законодавчому поряд-
ку норм, які гарантують можливість повернення вкла-
дених фінансових ресурсів;

— інформаційну прозорість діяльності фінансових
компаній;

— нагляд і контроль з боку державних наглядових
органів за їхньою діяльністю;

— формування позитивної громадської думки щодо
фінансових установ та підвищення довіри населення до
фінансових компаній зокрема.

Для посилення ролі фінансових компаній в еко-
номіці України слід визначити пріоритетні сфери діяль-
ності цих фінансових посередників, з урахуванням особ-
ливостей їхнього соціально-економічного призначення.

Вважаємо, що в Україні доцільно розвивати пере-
дусім такі види фінансових компаній:

1) страхові компанії як провідні фінансові посеред-
ники щодо забезпечення надання страхових послуг та
виконання функцій інституційних інвесторів;

2) інститути спільного інвестування як перспектив-
ну форму інвестиційного бізнесу, зокрема венчурного
фінансування;

3) недержавні пенсійні фонди як інститути, що за-
безпечують соціальні гарантії та є важливим джерелом
довгострокового капіталу;

4) лізингові компанії як центральні кредитори онов-
лення основних фондів промисловості, сільського гос-
подарства, транспорту;

5) кредитні спілки як інститути мікрофінансування.
Перспективною видається співпраця фінансових
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компаній у схемах спільного інвестування. У створенні
інститутів спільного інвестування зацікавлені й інші
фінансові посередники, наприклад, страхові компанії,
комерційні банки, на перший погляд — конкуренти
фондів. Зокрема участь банків у схемах спільного інве-
стування відкриває можливості для зниження вартості
банківських ресурсів і активізації діяльності на ринку
цінних паперів. Пряме інвестування банків передбачає
обов'язкове резервування грошових коштів під час
придбання цінних паперів, що не вигідно для банку. Коли
банк є одним із засновників фонду, він може купувати
цінні папери саме через фонд, не створюючи резервів.
Для страхових компаній вигода від участі в інститутах
спільного інвестування проявляється у можливості
реалізації схем податкової оптимізації операцій із
цінними паперами та іншими фінансовими активами.

Акцентуючи увагу на залученні фінансових ресурсів
у реальний сектор для забезпечення інноваційного типу
економічного зростання, слід зазначити, що невід'ємним
елементом є венчурне підприємництво. Воно виконує
функцію каталізатора інноваційного розвитку і здатне
не тільки вивести економіку на вищий рівень, а й забез-
печити прорив технологій українських інститутів на
світові ринки. Отже, передумовою підвищення ефектив-
ності інноваційної діяльності є організація технічної,
фінансової та організаційної підтримки інноваційного
бізнесу, зокрема створення фондів венчурного фінан-
сування інноваційної діяльності.

Головна роль венчурних фондів полягає в управлінні
та контролі за реалізацією інвестиційних проектів, які
здійснюються за участю венчурного капіталу. На нашу
думку, особливий інвестиційний інтерес для венчурних
фондів становитимуть акції новостворених (непривати-
зованих) акціонерних товариств. Це пов'язано з особ-
ливостями їх функціонування, які не спричиняють про-
блем "старого соціалістичного" підприємства, насампе-
ред в організації управління та корпоративній культурі.

Сьогоднішній стан фінансового сектору потребує
кардинальних заходів з оновлення механізмів підтрим-
ки розвитку недержавних пенсійних фондів. Незважа-
ючи на те, що ці інститути були створені й функціону-
вали в Україні ще в середині 1990-х років, нині їх по-
трібно створювати заново в рамках державної пенсій-
ної реформи, відповідно до нового законодавства. За-
галом, аналізуючи положення Закону України "Про
недержавне пенсійне забезпечення" [5], можна стверд-
жувати, що в ньому широко використано світовий досвід
— враховано більшість позитивних напрацювань ство-
рення нових пенсійних систем, які функціонують у за-
рубіжних країнах. Особливістю функціонування недер-
жавних пенсійних фондів є орієнтація на "довгі гроші",
що передбачає тривалий період накопичення коштів,
консервативну політику інвестування активів, не-
обхідність захисту прав і законних інтересів інвесторів
— майбутніх пенсіонерів, забезпечення надійності
вкладів до фондів. Тому такі фонди розвиватимуться в
Україні лише за наявності надійних фінансових інстру-
ментів, захищених від інфляції, що є першочерговою
обов'язковою умовою забезпечення захисту пенсійних
активів від знецінення та втрат.

Надалі необхідно розвивати страховий ринок, який
на сьогодні найбільший серед фінансових структур. На
нашу думку, саме розвиток таких видів страхування, як
добровільне страхування кредитів, добровільне страху-
вання інвестицій, добровільне страхування фінансових
ризиків, може стати каталізатором інвестиційної актив-
ності економічних суб'єктів в Україні.

Необхідно створити систему внутрішніх і зовнішніх
мотивацій для комерційних банків і страхових організацій
до інвестування різних проектів. Мотивація повинна бути
двосторонньою: з одного боку, забезпечувати загальну
прибутковість банку або страхової організації, з друго-
го — враховувати взаємовигідність бажань фінансового
зростання держави і банку (страхової організації).

Систему мотивації можна представити у вигляді
матеріальної винагороди фахівців, що здійснюють вибір
інноваційного проекту, а також постановкою цієї вина-
городи в залежність від кінцевого результату — реалі-
зації вибраного проекту на ринку. Для цього оплату їх
праці можна поді лити на дві частини: першу — заробі-
тну плату за оцінку проектів, другу — винагороду від
виручки за реалізацію інновацій. Це дасть змогу залу-
чити найбільш кваліфікованих фахівців і підвищити їх
об'єктивність у виборі проектів, оскільки вони матері-
ально будуть зацікавлені в успішній реалізації, збіль-
шенні прибутку та ефективнішому відборі інновацій.

Щодо мотивації комерційних банків, страхових
організацій та інших фінансових компаній проблема має
трохи інший характер. Нині вимагається не тільки підви-
щити ефективність використання дефіцитних бюджет-
них коштів, а й підсилити роль інших джерел фінансу-
вання інноваційного процесу: кредитних ресурсів ко-
мерційних банків, страхових організацій, позабюджет-
них фондів, а також зарубіжних кредитів й інвестицій.
Здійснити це можна лише у разі реформування практи-
ки господарювання.

Зокрема для того, щоб залучити комерційні банки і
страхові компанії до кредитування інновацій, доцільно
зменшити ставки податку на прибутки, одержувані ними
від реалізації проектів, удвічі й нижче. Слід також за-
провадити пільгову ставку рефінансування залежно від
частки комерційних банків у фінансуванні проекту. Це
дасть змогу активізувати кредиторську діяльність
банків, примусить їх шукати шляхи до кооперації при
вирішенні проблеми залучення значних сум на терміни
більше року (консорціумне та синдикативне кредитуван-
ня).

Проте зазначені заходи в умовах високих темпів
інфляції не створять стійкої зацікавленості у комерцій-
них банків і страхових організацій до фінансування інно-
вацій. Отже, необхідно доповнити ці заходи механізмом
індексації кредиту відповідно до темпу інфляції. Однак
такий механізм неефективний з погляду розвитку інно-
ваційного процесу. Причина в тому, що, згідно з чин-
ним порядком обліку витрат на виробництво, оплата
довгострокових кредитів з терміном більше одного року
не включається в собівартість продукції і здійснюється
підприємствами за рахунок прибутку, що залишається
в їх розпорядженні. Інакше кажучи, підприємствам за
такого механізму індексації кредитних ресурсів одер-
жувати їх неможливо.

Аналіз показує практичну рівність сум, що повер-
таються банкам (страховим організаціям) для погашен-
ня кредитів в умовах індексації безпосереднього кре-
диту, при встановленні в цьому випадку облікової став-
ки відповідно до світової практики на рівні 5—8 % річних
і варіанті індексації ставки рефінансування. Для банків
(страхових організацій) вигідніший варіант індексації
сум кредитів і включення профінансованих з нього ви-
трат у собівартість продукції, завдяки чому підприєм-
ства зможуть користуватися довгостроковими креди-
тами, а відтак, банки (страхові організації), виконуючи
вимоги Національного банку України щодо участі в
структурній перебудові, одержать прибуток, еквівален-
тний короткостроковим позикам. Крім того, поповню-
ючи активи сумами, що представляють індексацію кре-
дитів, банки і страхові організації зможуть індексувати
свої засоби і, відповідно, депозитні внески. Це дасть їм
можливість розширити мережу клієнтів і збільшити ак-
тиви.

Разом з тим при індексації кредитів і зменшенні об-
лікової ставки різко знижуються податки, перерахову-
вані банками і страховими організаціями до бюджету.
Необхідно зробити вибір, що потрібніше економіці: нау-
ково-технічний прогрес і, відповідно, структурна пе-
ребудова промисловості, або формування бюджету за
рахунок нарощування торгово-посередницьких опе-
рацій за неухильного скорочення обсягів виробництва.
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Звичайно, другий шлях безперспективний. Важли-
во враховувати, що при пожвавленні виробництва і його
кредитування податкові надходження до бюджету від
промислової діяльності загалом перевищать зменшен-
ня суми податків, що стягуються з банків і страхових
організацій у цій сфері.

За недостатності кредитних ресурсів і їх неефектив-
ного використання велика заслуга в збереженні науки
та підтримці виробництва в працездатному стані про-
тягом останніх двох років належить позабюджетним
фондам, створюваним при галузевих апаратах управлі-
ння за рахунок відрахувань виробничих колективів. Го-
ловною причиною невдач за неефективного використан-
ня кредитних ресурсів залишається брак комплексного
підходу до формування інновацій, що диктує не-
обхідність повного обліку витрат — від розроблення до
організації сервісного обслуговування.

Негативний вплив справляє відсутність інфраструк-
тури, що дає змогу з великої кількості проектів, які на-
даються підприємствами, нерідко з єдиною метою —
одержати безвідплатне фінансування, вибрати ефектив-
ний варіант створення конкурентоспроможної про-
дукції. Це призвело до розпорошення засобів фондів, і
без того недостатніх для структурної перебудови. Апа-
рат управління виявився не готовий до виконання вели-
кого обсягу роботи з оцінки можливостей підприємств
у реалізації пропонованих проектів, а також у прове-
денні маркетингових досліджень, особливо аналізу за-
рубіжних ринків [3].

Основними бар'єрами на шляху організації спільної
роботи над проектами з іноземними партнерами є не-
вирішеність питань про надання їм у приватну власність
землі та вільне вивезення прибутків, а також відсутність
реальних гарантій захисту власності зарубіжних інвес-
торів, що пов'язано зі слабкістю страхових компаній в
Україні. Водночас структурну перебудову промисло-
вості, незважаючи на наукові й технологічні напрацю-
вання підприємств, не можна реалізувати тільки сила-
ми суб'єктів господарювання. Необхідна організаційна
і матеріальна підтримка з боку держави, адже це є не-
реальним в сучасних умовах тотальної економії бюд-
жетних коштів, виходячи із Програми Уряду від 28 лю-
того 2014 року.

ВИСНОВКИ
Таким чином, одним із провідних завдань в умовах

ризику і невизначеності ринку у сфері взаємовідносин
інвестицій та інновацій можна назвати насамперед ство-
рення фінансовими інституціями (страховими організа-
ціями і банками) внутрішньої системи, що чітко реагує
на щонайменші зовнішні зміни з метою надання іннова-
ціям більш значущого статусу через їх інвестування.

В Україні фінансові компанії набудуть належного
розвитку за умови проведення послідовної комплекс-
ної державної політики у фінансовому секторі. Першо-
чергове завдання — завершити створення відповідного
законодавства. Важлива роль державі відводиться у
сфері регулювання та нагляду за діяльністю таких інсти-
туцій. Необхідно знайти оптимальне співвідношення
між державним регулюванням та ринковим саморегу-
люванням фінансового сектору. Практика попередніх
років — від "нерегульованості" до "зарегульованості" —
дала негативні результати, які великою мірою стали
причиною негативних тенденцій у розвитку певних видів
фінансових компаній.

З метою стимулювання розвитку вітчизняних фінан-
сових компаній пропонується здійснення таких заходів:

— створити цілісну нормативно-правову базу для
всіх видів діяльності фінансових компаній, а також при-
вести чинне фінансове законодавство у відповідність до
правових нормативів ЄС;

— розробити й ухвалити на державному рівні інтег-
ровану цілісну довгострокову стратегію розвитку
фінансового сектору, спрямовану на забезпечення спри-

ятливих умов для розвитку небанківського фінансово-
го сектору загалом та окремих видів його інститутів
зокрема;

— здійснити відповідні кроки у напрямі податково-
го реформування, мінімізувати негативний вплив по-
датків на розвиток фінансових компаній;

— забезпечити консолідацію сектору з метою
збільшення частки фінансового бізнесу в межах ефек-
тивніших інститутів, посилити їхню капіталізацію;

— сприяти фінансовому інжинірингу як невід'ємній
складовій діяльності фінансових компаній (розроблен-
ня нових фінансових інструментів та операційних схем,
придатних для здійснення фінансових операцій у сучас-
них умовах);

— розширити спектр послуг небанківських фінан-
сових інститутів для клієнтів, забезпечити професійний
рівень їх надання;

— розвивати комплексно інші елементи фінансової
інфраструктури, зокрема інститути прямого фінансу-
вання (біржі та позабіржові системи, розрахунково-
клірингові центри, депозитарії, брокерські та дилерські
компанії), інформаційні структури (інформаційно-ана-
літичні, рейтингові агенції, аудиторські фірми, асоціації
та добровільні об'єднання) тощо;

Комплексне виконання вказаних заходів дозволить
забезпечити ефективність функціонування фінансових
компаній, сприятиме зміцненню їхніх позицій на ринку
та залучення вільних фінансових ресурсів у реальний
сектор економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток ринкових відносин в Україні відбуваєть-

ся в умовах нестабільності зовнішнього середовища бізнесу. Це
зумовлює необхідність подолання проблем гнучкої адаптації
підприємств до зовнішніх змін. Основними і найважливішими
проблемами розвитку будь-якого підприємства є: завоювання
стійких позицій на ринку, збільшення частки ринку, збільшен-
ня вартості підприємства, тому ефективне здійснення марке-
тингової діяльності стає важливим чинником успіху. За допо-
могою маркетингу можуть бути реалізовані цілі всіх найважли-
віших зацікавлених груп підприємства (власники, акціонери,
персонал, тощо).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оцінка ефективності маркетингової діяльності — питання

дуже складне й неоднозначне, оскільки сьогодні відсутня за-
гальноприйнята методика її визначення. Про це свідчать праці
Ф. Котлер, Г. Ассель, М. Мак-Дональд, М. І. Туган-Барановсь-
кий, О. Л. Каніщенко, К. Л. Келлер, О. С. Телетов, В. А. Шапова-
лов, А. Мертенс. На думку вчених, існує кілька підходів до виз-
начення ефективності маркетингової діяльності. Однак в погля-
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THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF MARKETING ACTIVITY EFFECTIVENESS

Стаття присвячена аналізу методів визначення ефективності маркетингу на підприємстві. Розгляну-
то проблему визначення сутності ефективності маркетингу за різними підходами. Наведено процес ви-
значення ефективності маркетингової діяльності. Звернено увагу на визначення маркетингових цілей та
ключових показників ефективності у процесі її оцінки, окреслено найбільш популярні та корисні показ-
ники ефективності маркетингової діяльності підприємства.

The article is devoted to the methods of determining the effectiveness of marketing in business. The problem
of defining the essence of marketing effectiveness using different approaches has been investigated. The process
of determining the effectiveness of marketing activity has been shown. Attention is paid to the identifying of
marketing objectives and key indicators of efficiency in the process of its evaluation. The most popular and
useful indicators of the effectiveness of marketing activity of the company have been given.
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дах авторів немає єдності, варто систематизувати точки зору та
скласти методику комплексної та якісної оцінки ефективності
маркетингової діяльності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження та систематизація методів оцін-

ки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зміни ринкового середовища формують зростаючі вимоги

до ефективного управління діяльністю підприємства чи органі-
зації. При цьому ефективність ринкової діяльності обумов-
люється не тільки отриманням прибутку, а й активізацією ро-
боти з планування, використання і контролю стратегічних про-
грам, застосування маркетингових технологій.

Існують різні підходи до визначення ефективності марке-
тингу (табл. 1).

Слід підкреслити, що подані підходи у таблиці до визначен-
ня ефективності маркетингу не єдині.

Для переконання, що компанія досягла запланованого рівня
обсягу продажів, прибутку та інших цілей, сформульованих в її

маркетингових та стратегічних планах розробляють систему
оцінки успішності маркетингової діяльності. У сукупності ці
плани відображають результати діяльності компанії з плану-
вання, які вказують, як повинні бути розподілені ресурси між
ринками та товарами.

Існує безліч різних підходів щодо визначення методів оц-
інки ефективності маркетингу, класифікацію яких відображе-
но на рисунку 1.

Детальний опис методів оцінки ефективності маркетингу
подано у таблиці 2.

З поданого огляду методичних підходів до оцінювання
ефективності маркетингової діяльності можна сказати, що
більшість з методів не охоплюють маркетингову діяльність за-
галом, а досліджують ефективність її окремих складових.

Автори різних видань пропонують визначити ефек-
тивність маркетингу різними способами (таблиці 3).

Таким чином, аналіз поглядів науковців підтверджує
відсутність єдиного підходу до трактування змісту категорії
"ефективність маркетингу" та алгоритму її оцінки.

Таблиця 1. Визначення ефективності маркетингу

Ефективність, іншими 

словами віддача, 
рентабельність, як 

підсумкова 

характеристика будь-

якої діяльності в 

цілому, виконання її 
окремих функцій. Ця 

характеристика 

включає ефект, що 
визначає ступінь 

досягнення тих чи 

інших цілей у 

відношенні до витрат на 

їх досягнення 

Ефективність як 

характеристика 
результативності, дієвості 
будь-якої діяльності без 

співвідношення 

отриманих результатів до 

витрачених ресурсів. У 

даному випадку вона 

характеризує насамперед 

вибір правильних цілей, 
напрямів дій, без чого з 

позицій першого 

трактування може бути 

забезпечена висока 

ефективність 

неправильних цілей 

Ефективність 
маркетингу як 
відношення 

кінцевих 

показників 

маркетингової 
діяльності до 

витрат  

на маркетинг 
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Заслуговує на увагу підхід, запропонова-
ний ученим Ф. Котлером та К.Л. Келлером,
який передбачає виділення показників ефек-
тивності маркетингової діяльності щодо зовн-
ішнього та внутрішнього середовища підприє-
мства.

Підхід В.А. Шаповалова передбачає
здійснення оцінки маркетингу за трьома напря-
мами: фінансування маркетингу, повнота ви-
користання функцій маркетингу та впливовість
служби маркетингу на підприємстві.

Розглянемо методи аналізу ефективності
маркетингу на прикладі діяльності Львівської
спортивної фабрики КОРН, яка планує витра-
тити 1 270 345 грн. на маркетингові заходи у 2-
му кварталі 2014 року. Витративши дані кош-
ти, компанія планує отримати прибуток 43 990 грн. Запланова-
не зростання прибутку — 2,6%. Чи буде вигідний даний проект,
якщо вважати витрати інвестиціями? Чи ефективним є витра-
чення коштів на маркетинг?

1. Розраховуємо загальну суму витрат на маркетингові за-
ходи компанії КОРН на запланований (2-й квартал 2014 року)
період (С

в
 — сьогоднішня вартість інвестицій):

С
в
 = Витрати на рекламу + Витрати на стимулювання збуту

+ Витрати на маркетингове дослідження + Витрати на зв'язки з
громадкістю = 1 148 272 + 97 718 + 9 980 + 14 375 = 1 270 345 грн.

Вклавши дану суму грошей у маркетингові заходи, компа-
нія планує отримати 43 990 грн. прибутку, тобто по закінченню
2-го кварталу дана сума буде становити 1 314 335 грн.

2. Розрахуємо сьогоднішню вартість майбутнього грошо-
вого потоку (приведення або дисконтування):

.

3. Порівняємо сьогоднішню вартість майбутнього грошо-
вого потоку та сьогоднішню вартість інвестицій:

1 281 028,2 грн. > 1 270 345 грн., тобто при заданій величині
проект є вигідним, адже сьогоднішня вартість доходів більша за
сьогоднішню вартість витрат.

Розглянемо інший варіант оцінки ефективності, який зап-
ропонував А. Мертенс [4]:

1. Розрахуємо величину дохідності інвестиційного проекту:

2. Порівняємо значення R та r:
0,032 (або 3,3%) > 0,026 (2,6%), що свідчить про вигідність

проекту, адже величина R характеризує чисту вигоду, яку при-
носить інвестиційний проект в розрахунку на 1 грн. затрат і якщо
дана величина більша, ніж значення r — доцільно впровадити
проект, якщо навпаки — проект є не вигідним.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

 Більшість з перелічених методів не охоплюють маркетин-
гову діяльність повністю, а досліджують ефективність її окре-
мих складових. На нашу думку, при оцінюванні ефективності
маркетингової діяльності варто враховувати зовнішні та
внутрішні чинники, що впливають на діяльність підприємства,
маркетингові стратегічні та тактичні заходи.

Для оцінки ефективності маркетингу частіше використо-
вуються комплексні методи, в основу яких покладено якісні
оцінки. Оскільки показники, які використовуються при цьому,
зазвичай не характеризують співвідношення ефекту і витрат, а
є питомими показниками, тому вони є показниками не ефек-
тивності, а результативності маркетингової діяльності. Кожен
з методів має переваги та недоліки, і вибір якогось з методів
оцінки залежить від вибору цілей та об'єкта оцінювання.
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Рис. 1. Методи оцінки ефективності маркетингу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціально небезпечні захворювання в Україні мають

суттєвий вплив на демографічний та трудовий потенціал
нації, економічну, політичну стабільність та на безпеку
держави в цілому. Зважаючи на важливість та багатоп-
лановість цієї соціально-медичної проблеми, вплинути
на поширеність соціально небезпечних захворювань,
організувати профілактику та боротьбу з ними можли-
во шляхом співпраці органів місцевого самоврядуван-
ня, виконавчої влади, міжнародних та вітчизняних не-
урядових організацій.
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І. В. Білоус,
к. держ. упр. заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ "Черкаський
обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Черкаської обласної ради

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ У СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ, МІЖНАРОДНИХ ТА НЕУРЯДОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

I. Bilous,
PhD in Public Administration, deputy chief physician of medical Communal Establishment "Cherkassy Regional Centre
for Prevention and Control of AIDS" Cherkasy Regional Council, Cherkasy

IMPLEMENTATION MECHANISMS OF STATE REGULATION IN THE COOPERATION OF LOCAL
AUTHORITIES, EXECUTIVE AUTHORITIES, INTERNATIONAL AND NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS FOR THE PREVENTION OF SOCIALLY DANGEROUS DISEASES

У статті викладено результати дослідження механізмів державного регулювання щодо попереджен-
ня соціально небезпечних захворювань. Здійснено аналіз ситуації в Україні стосовно поширеності соц-
іально небезпечних захворювань та визначено їх вплив на соціально-економічний потенціал держави.
Обговорюється можливість співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнарод-
них та неурядових організацій щодо поширеності соціально небезпечних захворювань на регіональному
рівні. Визначено механізми впливу міжнародних організацій, а також роль та місце українських неуря-
дових організацій в реалізації механізмів державного регулювання щодо соціально небезпечних захво-
рювань. Розглянуто механізми багатостороннього соціального діалогу, перспективи запровадження соц-
іального замовлення у сфері соціально небезпечних захворювань. Зроблено відповідні висновки та ок-
реслено напрями подальших наукових досліджень.

This paper presents the results of the study of mechanisms of state regulation on the prevention of socially
dangerous diseases. The analysis of the situation in Ukraine regarding the prevalence of socially dangerous
diseases and determined their impact on the socio-economic potential. The possibility of cooperation between
local authorities, executive authorities, international and non-governmental organizations on the prevalence of
socially dangerous diseases at the regional level. The mechanisms of influence of international organizations,
and the role and place of the Ukrainian non-governmental organizations in the implementation of the mechanisms
of regulation of socially dangerous diseases. The mechanisms of multilateral social dialogue perspective of social
order in socially dangerous diseases. Corresponding conclusions and outlines directions for further research.

Ключові слова: соціально небезпечні захворювання, механізми державного регулювання, соціально-медична
проблема, соціальне замовлення.

Кеу words: socially dangerous diseases, mechanisms of state regulation, social and medical problem, social order.

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Питання реалізації механізмів державного регу-
лювання щодо соціально небезпечних захворювань в
Україні тісно пов'язане з досягненням Цілей Розвитку
Тисячоліття № 6 "Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/
СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до
скорочення їх масштабів". Для цього розроблено відпов-
ідну нормативно-правову базу, а саме: Загальнодержав-
на програма протидії захворюванню на туберкульоз на
2012—2016 роки, проект Загальнодержавної цільової
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соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на
2014—2018 роки, який надано на погодження до комі-
тетів Верховної Ради України. Частково реалізація заз-
начених механізмів державного регулювання
здійснюється за кошти міжнародних організацій, у тому
числі за підтримки 9 та 10 раундів Глобального фонду.
На сучасному етапі розвитку України відпрацьовані, але
не впроваджені в практику в повному обсязі деякі ме-
ханізми державного регулювання щодо соціально не-
безпечних захворювань. Але при цьому в державі напра-
цьований достатній практичний матеріал зазначеної
співпраці, який потребує дослідження та систематизації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проведений аналіз літературних джерел показав,

що міжнародні організації — Міжнародна організація
праці, Всесвітня організація охорони здоров'я — серед
шляхів подолання епідемії ВІЛ/СНІДу значну увагу
приділяють інформаційно-просвітницькій роботі серед
населення, особливо серед молоді. Необхідні розробка
та прийняття стратегій профілактики, що адаптовані до
національних умов, з урахуванням гендерних, культур-
них, соціальних та економічних аспектів [7].

Дослідник Петренко В.І. вважає, що в Україні по-
трібно збільшити рівень охоплення профілактичними
програмами населення з групи ризику, посилити інтен-
сивність та якість цих втручань для впливу на розпов-
сюдження соціально небезпечних захворювань [2].

На думку лорда Фаулера, досвід України у сфері ад-
вокації та надання послуг зі зменшення шкоди, зокре-
ма, обміну шприців, організації замісної підтримуваль-
ної терапії, може використовуватись іншими країнами
у боротьбі з соціально небезпечними захворюваннями
[3].

Спеціалістами Міністерства охорони здоров'я Укра-
їни спільно з представниками українських неурядових
та міжнародних організацій, такими, як Міжнародний
Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, Програма розвитку
Організації Об'єднаних націй в Україні, Німецьке тех-
нічне співробітництво, було розроблено Національний
операційний план дій з протидії СНІДу в Україні на
2011—2013 роки. В цьому документі зазначені основні
соціально-медичні заходи для протидії епідемії, визна-
чені цільові показники для моніторингу діяльності учас-
ників соціального діалогу та фінансові потреби щодо їх
досягнення [1].

Загальнодержавні програми забезпечення про-
філактики ВІЛ-інфекції, лікування та підтримка ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки та
програма протидії захворюванню на туберкульоз на
2012—2016 роки спрямовані на стабілізацію епідеміо-
логічної ситуації, зниження рівня захворюваності та
смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу шля-
хом реалізації державної політики щодо забезпечення
доступу населення до широкомасштабних профілактич-
них заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Програма передба-
чала виконання заходів спільно з вітчизняними неуря-
довими та міжнародними організаціями [5].

Указом Президента України від 14.02.2006 № 132/
2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України" від 18 січня 2006 року "Про заходи щодо
підвищення ефективності боротьби з небезпечними
інфекційними хворобами" передбачено здійснення по-
стійної співпраці з неурядовими та міжнародними
організаціями щодо боротьби з небезпечними захворю-
ваннями [6].

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Визначальну роль у вирішенні зазначеної соціаль-
но-медичної проблеми відіграє удосконалення ме-
ханізмів державного регулювання соціально небезпеч-
них захворювань, що набуває особливого значення на

фоні демографічної кризи, соціальних перетворень у
суспільстві, маргіналізації певної частини населення
держави.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз співпраці органів місце-

вого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних
та неурядових організацій щодо попередження соціаль-
но небезпечних захворювань в Україні на регіонально-
му рівні. А також визначення перспективи подальшого
розвитку та формулювання пропозицій щодо удоско-
налення зазначених механізмів державного регулюван-
ня.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поширеність соціально небезпечних захворювань,
а саме: ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, наркоманії,
тощо, тісно пов'язана з небезпечною поведінкою пред-
ставників груп ризику. Аналіз вікової структури нових
випадків ВІЛ-інфекції в Україні показує, що серед
інфікованих переважають особи працездатного віку —
84,7%. З 2008 року в Україні відбувся вихід епідемічно-
го процесу за межі маргінальних груп та фемінізація
епідемії, що в подальшому призводить до її переходу в
глибокі прошарки суспільства та складності локалізації.
Адже в такому випадку до розповсюдження захворю-
вання залучаються жінки, діти, чоловіки не з груп ри-
зику, що суттєво позначається на репродуктивному та
трудовому потенціалі суспільства, національній безпеці
країни [4].

Зважаючи на вказану гостру соціально-медичну
проблему, одним із механізмів державного регулюван-
ня є соціальний супровід хворих та членів їх сімей, без-
посередня профілактична робота соціальних праців-
ників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та мо-
лоді з молоддю та підлітками щодо профілактики соці-
ально небезпечних захворювань.

Для того, щоб профілактична робота з представни-
ками уразливих груп була адекватною та відповідала їх
соціальним і медичним потребам, необхідне навчання
соціальних працівників організацій всіх форм власності
сучасним методам надання комплексних послуг пред-
ставникам уразливих груп. Одним з дієвих механізмів є
створення на регіональному рівні в закладах лікуваль-
ної мережі центрів інтегрованих послуг, які надають
медичні послуги (лікування ВІЛ/СНІД, туберкульозу,
надання наркоманам замісної підтримувальної терапії)
та соціальні послуги за підтримки представників неуря-
дових організацій. Окремим питанням постає співпра-
ця закладів охорони здоров'я з пенітенціарною, соціаль-
ною службами та неурядовими організаціями у питанні
супроводу людей, що перебували у місцях позбавлення
волі [8].

Механізми впливу міжнародних організацій щодо
протидії соціально небезпечним захворюванням:

— удосконалення нормативно-правової бази (участь
у розробці соціально-медичних програм на державно-
му та регіональному рівні, написанні клінічних прото-
колів лікування захворювань, просвітницьких та на-
вчальних тренінгових матеріалів тощо);

— залучення неурядових організацій до співпраці у
сфері соціально небезпечних захворювань (реалізація
грантів міжнародних організацій на програми профілак-
тики вказаних захворювань, проведення навчальних
тренінгів для медичних та соціальних працівників, ство-
рення сайтів інтегрованої допомоги та замісної терапії,
тощо);

— безпосередня організація діяльності з виявлення
та діагностики соціально небезпечних захворювань
(закупівля виробів медичного призначення, ліків, діаг-
ностичних систем, витратних матеріалів, тощо).

За підтримки Глобального фонду із 2004 року в
сфері надання послуг найбільш уразливим групам насе-
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лення реалізовувались відповідні програми (в рамках
раунду 1 та 6), які довели свою ефективність. 15 грудня
2011 року між Україною і Глобальним фондом для бо-
ротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією було
підписано грантові угоди щодо фінансування програми
"Створення життєздатної системи комплексних послуг
з профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки
групи ризику та ЛЖВ в Україні". Серед головних зав-
дань грантової угоди є посилення спроможності зак-
ладів охорони здоров'я щодо профілактики та лікуван-
ня інфекцій, що передаються статевим шляхом (далі —
ІПСШ), в групах ризику, зниження рівня передачі ВІЛ
та рівня захворюваності і смертності, пов'язаних з ВІЛ,
шляхом реалізації механізмів державного регулювання
серед найуразливіших груп населення. Зазначена про-
ектна діяльність розпочалась в Україні з 2012 року та
наразі триває. Глобальний фонд забезпечує поставки в
лікувально-профілактичні заклади медикаменти, діаг-
ностичні тест-системи, різні розхідні матеріали, медич-
не обладнання.

Очікується, що в результаті впровадження широко-
масштабних програм з профілактики ВІЛ серед населен-
ня, буде охоплено понад 66% молоді з групи ризику; 70%
від загальної кількості людей, які потребують замісної
терапії, будуть безперервно її отримувати протягом не
менше 6 місяців; планується охопити профілактичними
програмами 47% жінок комерційного сексу та 24% чо-
ловіків, що мають секс з чоловіками.

Розглянемо реалізацію механізмів державного ре-
гулювання щодо попередження соціально небезпеч-
них захворювань на регіональному рівні на прикладі
Черкаської області. З 1 лютого по 30 вересня 2013
року на Черкащині впроваджувався проект "Медико-
соціальний супровід та формування прихильності до
лікування туберкульозу" в рамках реалізації програ-
ми "Зупинимо туберкульоз в Україні", за фінансової
підтримки Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом та малярією, реципієнтом
якого виступив Фонд "Розвиток України". Основною
метою даної програми було формування прихильності
та лікування хворих на туберкульоз 1—3 категорії, які
мають певні фактори ризику (ВІЛ-інфікування, зло-
вживання алкоголем, споживачі ін'єкційних нарко-
тиків, безхатченки, безробітья, мігранти, біженці,
колишні ув'язненні, схильність до відриву від лікуван-
ня), а також проведення інформаційно-освітньої ро-
боти з населенням.

З 1 жовтня 2013 року в Черкаській області розпо-
чалася друга фаза проекту "Зниження захворюваності
на туберкульоз в Україні шляхом розширення та по-
кращення доступу до високоякісних послуг з проф-
ілактики та лікування туберкульозу", де основним ре-
ципієнтом виступає ДУ "Український центр контролю
за соціально небезпечними хворобами МОЗ України".
В проекті працювали лікарі, практичні психологи, спец-
іалісти Товариства Червоного Хреста. Всього медико-
соціальними послугами було охоплено 386 хворих. На-
давались консультативні послуги, медичний супровід
та соціальна підтримка — продуктові набори для
пацієнтів. У результаті проекту сформована при-
хильність хворих до лікування туберкульозу, доведе-
на практична ефективність такої міжгалузевої спів-
праці.

У 2012 році було підписано Меморандум щодо
спільних дій стосовно діяльності з попередження соц-
іально небезпечних захворювань. між неурядовими
організаціями Черкащини та Департаментом охорони
здоров'я облдержадміністрації; управлінням внутрішніх
справ України в Черкаській області; управлінням дер-
жавного департаменту України з питань виконання
покарань. А також було підписано Меморандум між об-
лдержадміністрацією та Міжнародним благодійним
фондом "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"
(далі — Альянс).

Сума фінансового внеску Альянсу у 2013 році за
грантовими угодами становила 3 853,5 тис. грн. Крім
того, Альянс здійснив поставку витратних матеріалів до
профілактичних проектів в лікувально-профілактичні
заклади області на загальну суму близько 1 200,0 тис.
грн. Сума внеску на лікувальні засоби у 2013 році скла-
ла 78,4 тис. грн. Особливо важливим внеском Альянсу є
медикаментозна підтримка в лікувально-профілактич-
них закладах області 6 сайтів замісної підтримувальної
терапії, які працюють із споживачами ін'єкційих нарко-
тиків.

Альянс був співвиконавцем Загальнодержавної про-
грами забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, ліку-
вання, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД на 2009—2013 роки відповідно до Закону Ук-
раїни № 1026-VI від 19/02/2009. Фінансування здійсню-
валось програмою 10 раунду Глобального фонду "По-
будова стійкої системи комплексних послуг із профілак-
тики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки груп найви-
щого ризику та людей, що живуть з ВІЛ в Україні". Ос-
новні завдання програми:

— розширення масштабів та забезпечення безпе-
решкодного доступу до комплексних програм про-
філактики, лікування ВІЛ, догляду та підтримки груп
найвищого ризику, людей, що живуть з ВІЛ та інших лю-
дей, які найбільше постраждали від епідемії ВІЛ-
інфекції;

— зміцнення системи охорони здоров'я з метою роз-
робки життєздатних рішень для груп найвищого ризи-
ку, людей, що живуть з ВІЛ та інших людей, які най-
більше постраждали від епідемії ВІЛ-інфекції;

— зміцнення державних систем, які забезпечують
основні потреби та впроваджують економічно ефективні
заходи щодо груп найвищого ризику, людей, що живуть
з ВІЛ та інших людей, які найбільше постраждали від
епідемії ВІЛ-інфекції.

У Черкаській області за підтримки Альянсу актив-
но працюють 7 неурядових організацій: "Всеукраїнська
організація людей, що живуть з ВІЛ", "Від серця до сер-
ця", "Інсайт", "Воля", "Арго", "Гей-Альянс Черкаси",
"Діалог", які реалізують програми профілактики для
найуразливіших груп населення: споживачів ін'єкційних
наркотиків, жінок комерційного сексу, чоловіків, які
практикують секс з чоловіками, засуджених.

Громадські організації тісно співпрацюють з насе-
ленням на місцях. Наприклад, мобільна гінекологічна
клініка Черкаської благодійної організації людей, що
живуть з ВІЛ "Від серця до серця" здійснює виїзди в
уразливі середовища для проведення консультацій, те-
стувань швидкими тестами. Таким чином формується
прихильність до програм профілактики та лікування,
пацієнти спрямовуються до лікувально-профілактичних
закладів де вони отримують необхідну медичну допо-
могу за кошти державного бюджету та міжнародних
донорів. Загальне річне охоплення соціально-медични-
ми послугами представників уразливих груп у Чер-
каській області становить близько 14 тис. (це споживачі
ін'єкційних наркотиків, засуджені та інші).

Про ефективність роботи 7 неурядових організацій
свідчить зростання протягом трьох років охоплення
соціально-медичними послугами представників уразли-
вих груп на 40%, розширення впливу неурядових орга-
нізацій — участь у роботі обласної ради з питань про-
тидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції та інших соціально не-
безпечних хвороб.

Життєздатність програм профілактики, які реалізу-
ються спільно з неурядовими організаціями, базується
на професійних командах неурядових організацій,
досвіді їх діяльності по наданню послуг уразливим гру-
пам населення, мотивації та відкритості їх до співпраці,
системній та послідовній діяльності щодо співпраці між
органами місцевого самоврядування, неурядовими
організаціями, з лікувально-профілактичними заклада-
ми та органами виконавчої влади на регіональному рівні.
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Прикладом успішної співпраці в сфері боротьби зі
СНІДом виступає Проект МОП/ЮНЕЙДС з протидії
стигмі та дискримінації в контексті ВІЛ у галузі охоро-
ни здоров'я на виконання Національної стратегії трис-
тороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у
сфері праці на 2012—2017 роки, який реалізовано в Чер-
каській області протягом 2013 року. В ході реалізації
проекту було розглянуто можливості протидії держа-
ви, роботодавців та профспілок на регіональному рівні
щодо протидії ВІЛ/СНІДу на робочих місцях на
підприємствах, організаціях, установах. За результата-
ми проекту 26.11.2013 Федерацією профспілок Черкась-
кої області прийнята постанова "Про запровадження
пілотного проекту програми тристоронньої співпраці по
профілактиці та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на робо-
чих місцях" з рекомендацією запровадження програм,
підписана регіональна угода між облдержадміністра-
цією, об'єднанням роботодавців та Федерацією проф-
спілок області щодо включення питань ВІЛ/СНІДу в
розрізі угоди "Сфера життєзабезпечення, соціального
захисту населення".

ВИСНОВКИ
Дослідження регіональних особливостей реалізації

механізмів державного регулювання щодо попереджен-
ня соціально небезпечних захворювань, співпраці дер-
жавних, міжнародних та неурядових організацій дове-
ли їх суттєвий вплив на стан громадського здоров'я, є
актуальним та перспективним завданням. Необхідно
посилити зусилля щодо пошуку додаткових механізмів
зазначеної співпраці, зокрема, стосовно проблеми нар-
команії, людей, що опинились у складних життєвих об-
ставинах, тощо. Врахування регіональних особливостей
зазначеної співпраці при реалізації політики у сфері
охорони здоров'я в контексті проблеми попередження
соціально небезпечних захворювань буде сприяти по-
кращенню стану громадського здоров'я та соціально-
економічному розвиткові регіону.

Питання координації міжгалузевої взаємодії орга-
нів регіонального управління, місцевого самоврядуван-
ня, міжнародних та неурядових організацій в реалізації
державної політики щодо попередження соціально не-
безпечних захворювань в Україні потребує подальшого
дослідження.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямі. Питання попередження соціально небезпечних
захворювань у країні є актуальним і потребує вирішен-
ня наступних питань:

— розробка та широке впровадження механізму
соціального замовлення послуг з питань догляду та
підтримки хворих на соціально небезпечні захворюван-
ня в умовах зменшення міжнародної фінансової
підтримки.

— запровадження в Україні єдиної скоординованої
стратегії розвитку профілактичних послуг щодо соці-
ально небезпечних захворювань та забезпечення їх жит-
тєздатності;

— доопрацювання нормативної бази Міністерства
охорони здоров'я України з питань профілактики со-
ціально небезпечних захворювань;

— адвокація збільшення урядових інвестицій у на-
ціональні програми протидії туберкульозу та ВІЛ/
СНІДу, включення грантів Глобального фонду в про-
цес реформування системи охорони здоров'я та соціаль-
ної сфери.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне розуміння соціального призначення держа-

ви, за яких пріоритетним завданням демократичного
врядування є служіння громадянському суспільству, а
основною формою діяльності владних інституцій — на-
дання публічних послуг, є змістом сервісної концепції
державного управління [5, с. 523—525]. За такої кон-
цепції надання послуг є ключовою функцією держави,
спрямованою на задоволення певних потреб особи, яка
здійснюється за її зверненням. На жаль, сьогодні в Ук-
раїні відносини між особою та державою, яку представ-
ляють державні службовці державних органів та їх апа-
рату, уповноважені щодо практичного виконання зав-
дань і функцій держави, не відповідає концепції служі-
ння громадянському суспільству. Це однаковою мірою
стосується як економічної, соціальної та гуманітарної
сфер, так і сфери забезпечення національної безпеки.
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Досліджено поняття "адміністративна послуга" у вітчизняному законодавстві. Визначено адмініст-
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У сучасних умовах захист населення, територій,
навколишнього природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій різного характеру та масшта-
бу (далі — НС), реагування на них з метою поперед-
ження виникнення, мінімізації збитків та ліквідації
наслідків належить до найважливіших функцій дер-
жави щодо забезпечення національної безпеки краї-
ни. Надання адміністративних послуг у цій сфері має
певні особливості через специфічність державного уп-
равління у цій галузі. Ця специфічність обумовлена
неможливістю досягнення абсолютної безпеки і не-
обхідністю спрямування управлінської діяльності на
запобігання виникненню НС та ліквідації їх негатив-
них наслідків.

Актуальність наукової публікації зумовлюється
необхідністю запровадження змін пріоритетів у
відносинах між владою та громадянами з регламен-
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тації та контролю діяльності суспільства до надання
якісних послуг.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПРОБЛЕМИ
Сучасними вітчизняними науковцями, серед яких

зокрема В. Авер'янов, І. Коліушко, В. Тимощук [1, 4],
адміністративні послуги досліджуються з точки зору
адміністративного права. При цьому науковці зосеред-
жують увагу на юридичних аспектах та на адміністра-
тивній процедурі їх надання. Але дослідженню адміні-
стративних послуг у окремих галузях, зокрема у сфері
захисту населення, територій, навколишнього природ-
ного середовища та майна від НС, не приділяється дос-
татньої уваги.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження змісту поняття "адмі-

ністративна послуга" у вітчизняному законодавстві та
визначення послуг, що надаються у сфері захисту насе-
лення, територій, навколишнього природного середо-
вища та майна від НС в Україні і належать до адмініст-
ративних.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правові засади реалізації прав, свобод і законних

інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання
адміністративних послуг визначаються Законом Украї-
ни "Про адміністративні послуги". Адміністративна по-
слуга [7] є результатом здійснення владних повнова-
жень органом виконавчої влади, іншим державний
орган, органом влади Автономної Республіки Крим,
органом місцевого самоврядування, їх посадовими
особами, уповноваженими відповідно до закону нада-
вати адміністративні послуги (далі — суб'єкт надання
адміністративних послуг) за заявою фізичної або юри-
дичної особи, спрямованим на набуття, зміну чи при-
пинення прав та/або обов'язків такої особи відповід-
но до закону.

Отже, при віднесенні тієї чи іншої послуги до
адміністративної необхідно визначити наявність
(або відсутність) низки критеріїв, серед яких на-
явність владних повноважень у суб'єкта надання
послуги, заявного принципу звернення, а також
ухвалення рішення індивідуальної дії, спрямовано-
го на набуття, зміну чи припинення прав та/або
обов'язків юридичної або фізичної особи відпові-
дно до закону.

Слід також зазначити, що підстави для одержання
адміністративної послуги; суб'єкт надання адміністра-
тивної послуги та його повноваження щодо надання
адміністративної послуги; перелік та вимоги до доку-
ментів, необхідних для отримання такої послуги;
платність або безоплатність її надання; граничний строк
надання адміністративної послуги; перелік підстав для
відмови у наданні адміністративної послуги встановлю-
ються виключно законами, які регулюють суспільні
відносини щодо надання адміністративних послуг. Пе-
релік адміністративних послуг також визначається за-
коном.

Фізична особа, у тому числі фізична особа — під-
приємець, має право на отримання адміністративної
послуги незалежно від реєстрації її місця проживання
чи місця перебування, крім випадків, установлених за-
коном. Юридична особа має право на отримання адмі-
ністративної послуги за місцезнаходженням такої осо-
би або у випадках, передбачених законом, — за місцем
провадження діяльності або місцезнаходженням відпо-
відного об'єкта.

Законом [7] забороняється вимагати від су-
б'єкта звернення документи або інформацію для
надання адміністративної послуги, не передбачені
законом.

Також слід зазначити, що суб'єкт надання адм-
іністративної послуги не може вимагати від суб'єкта
звернення документи або інформацію, що перебу-
вають у володінні суб'єкта надання адміністратив-
них послуг або у володінні державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ
або організацій, що належать до сфери їх управлін-
ня.

Згідно із Законом [7] плата за надання адміні-
стративної послуги (адміністративний збір) вно-
ситься фізичною або юридичною особою одноразо-
во за весь комплекс дій та рішень суб'єкта надання
адміністративних послуг, необхідних для отриман-
ня адміністративної послуги (включаючи вартість
бланків, експертиз, здійснюваних суб'єктом надан-
ня адміністративної послуги, отримання витягів з
реєстрів тощо) і зараховується до державного або
відповідного місцевого бюджету. Розмір плати за
надання адміністративної послуги (адміністратив-
ного збору) і порядок її справляння визначаються
законом з урахуванням її соціального та економіч-
ного значення.

Вищезазначені норми спрямовані на унеможлив-
лення подрібнення адміністративних послуг на етапи
із встановленням окремої оплати на кожному з них,
нав'язування додаткових платних послуг (консульту-
вання, надання бланків заяв, видачі довідок тощо) під
час надання послуг, вимагання документів або інфор-
мації (у вигляді довідок, витягів тощо), яка є у володінні
суб'єкта надання адміністративних послуг, а також
будь-яких додаткових документів, подання яких для
отримання адміністративної послуги не передбачено
законом.

Крім того, Закон [7] містить норму щодо забезпе-
чення припинення надання адміністративних послуг
підприємствами, установами, організаціями. Адже
підприємства, установи, організації не належать до
суб'єктів надання адміністративних послуг, оскільки не
мають владних повноважень.

Суб'єктом надання адміністративних послуг на
кожну адміністративну послугу, яку він надає відпові-
дно до закону, затверджуються інформаційна і техно-
логічна картки [8], а у разі якщо суб'єктом надання є
посадова особа, — органом, якому вона підпорядко-
вується.

Інформаційна картка адміністративної послуги
повинна містити інформацію про суб'єкта надання ад-
міністративної послуги та/або центр надання адміні-
стративних послуг (найменування, місцезнаходжен-
ня, режим роботи, телефон, адресу електронної по-
шти та веб-сайту); перелік документів, необхідних для
отримання адміністративної послуги, порядок та
спосіб їх подання, а у разі потреби — інформацію про
умови чи підстави отримання адміністративної послу-
ги; платність або безоплатність адміністративної по-
слуги, розмір та порядок внесення плати (адміністра-
тивного збору) за платну адміністративну послугу;
строк надання адміністративної послуги; результат
надання адміністративної послуги; можливі способи
отримання відповіді (результату); акти законодав-
ства, що регулюють порядок та умови надання адмін-
істративної послуги. Зазначена картка розміщується
суб'єктом надання адміністративних послуг на його
офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому
суб'єктів звернень [7].

Технологічна картка адміністративної послуги по-
винна містити інформацію про порядок надання адмі-
ністративної послуги. У технологічній картці адмініст-
ративної послуги зазначаються етапи опрацювання
звернення про надання адміністративної послуги; відпо-
відальна посадова особа; структурні підрозділи, відпо-
відальні за етапи (дію, рішення); строки виконання етапів
(дії, рішення) [7].
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Також слід зазначити, що Закон [7] передбачає, що
адміністративні послуги надаються суб'єктами надання
адміністративних послуг безпосередньо, через центри
надання адміністративних послуг та/або через Єдиний
державний портал адміністративних послуг.

Через Єдиний державний портал адміністративних
послуг, який є офіційним джерелом інформації про на-
дання адміністративних послуг в Україні, забезпечуєть-
ся надання адміністративних послуг в електронній
формі та доступ суб'єктів звернення до інформації про
адміністративні послуги з використанням мережі Інтер-
нет.

Центр надання адміністративних послуг [7] є по-
стійно діючим робочим органом або структурним
підрозділом виконавчого органу міської, селищної ради
або Київської, Севастопольської міської державної ад-
міністрації, районної, районної у містах Києві, Севас-
тополі державної адміністрації, в якому надаються ад-
міністративні послуги через адміністратора шляхом
його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних
послуг. Суб'єкт звернення для отримання адміністратив-
ної послуги в центрі надання адміністративних послуг
звертається до адміністратора — посадової особи орга-
ну, що утворив центр надання адміністративних послуг,
яка організовує надання адміністративних послуг шля-
хом взаємодії з суб'єктами надання адміністративних
послуг.

При цьому для реалізації принципу "єдиного вікна"
з метою мінімізації залучення суб'єктів звернення до
отримання погоджень інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, необхідних для
отримання послуги, Закон надає адміністратору право
погоджувати документи (рішення) в інших органах дер-
жавної влади та органах місцевого самоврядування та
отримувати їх висновки, а також посвідчувати власним
підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) до-
кументів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз да-
них, які необхідні для надання адміністративної послу-
ги.

Аналіз Закону дозволяє дійти висновку, що він спря-
мований на спрощення процедури отримання адмініст-
ративних послуг суб'єктами звернення та усунення про-
явів корупції у цій сфері. Оскільки створення центрів
надання адміністративних послуг та запровадження
надання таких послуг через мережу Інтернет усуває
корупційні ризики, що виникають під час безпосеред-
нього звернення юридичних та фізичних осіб до суб'єкта
надання адміністративних послуг.

Сьогодні враховуючи основні критерії, за якими
можна визначити належність послуг до адміністратив-
них, до таких послуг у сфері захисту населення, тери-
торій, навколишнього природного середовища та май-
на від НС можна віднести послуги, надання яких перед-
бачено Кодексом цивільного захисту України [6] та За-
коном України "Про ліцензування певних видів госпо-
дарської діяльності" [9]. На нашу думку, до таких адмі-
ністративних послуг належать:

— видача свідоцтв (дублікатів, переоформлення) про
атестацію аварійно-рятувальної служби, служби меди-
цини катастроф;

— реєстрація декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб'єкта господарювання вимогам зако-
нодавства з питань пожежної безпеки;

— видача ліцензії (дубліката, копії, переоформлен-
ня, анулювання за заявою ліцензіата) на провадження
господарської діяльності з надання послуг і виконання
робіт протипожежного призначення.

Суб'єктами надання послуг з видачі свідоцтв Кодек-
сом цивільного захисту визначено центральний орган
виконавчої влади, який забезпечує формування та ре-
алізує державну політику у сфері цивільного захисту,
та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охо-
рони здоров'я.

Декларація відповідності матеріально-технічної
бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства
з питань пожежної безпеки подається суб'єктом госпо-
дарювання до державного адміністратора або централь-
ного органу виконавчої влади, який здійснює держав-
ний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки
(дозвільного органу) [6].

Ліцензування господарської діяльності з надан-
ня послуг і виконання робіт протипожежного при-
значення віднесено до повноважень центрального
органу виконавчої влади, який здійснює державний
нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки
[9].

Кодекс цивільного захисту України та Закон Украї-
ни "Про ліцензування певних видів господарської діяль-
ності" встановлюють заявний принцип звернення за та-
кими послугами та передбачають прийняття рішення
суб'єктами надання послуг про їх надання або відмову
у наданні (наявність владних повноважень). У підсумку
суб'єкт звернення отримує рішення, спрямоване на на-
буття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків юри-
дичної (фізичної особи) відповідно до закону у вигляді
ліцензії (дубліката, копії, переоформлення, анулюван-
ня за заявою ліцензіата), свідоцтва (дубліката пере-
оформлення), примірника декларації з відміткою про
дату і номер її реєстрації або ж у вигляді відмови у їх
наданні.

Відповідно до Указу Президента України від
16.01.2013 № 20 "Деякі питання Державної служби Ук-
раїни з надзвичайних ситуацій" [2] реалізацію держав-
ної політики у сферах цивільного захисту, захисту на-
селення і територій від НС та запобігання їх виникнен-
ню, ліквідації НС, рятувальної справи, гасіння пожеж,
пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-
рятувальних служб, профілактики травматизму неви-
робничого характеру, а також гідрометеорологічної
діяльності забезпечує Державна служба України з над-
звичайних ситуацій (далі — ДСНС України). Зазначе-
ним положенням до основних її завдань, зокрема, відне-
сено здійснення державного нагляду (контролю) за до-
держанням та виконанням вимог законодавства у сфе-
рах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захис-
ту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, здійснен-
ня відповідно до законодавства ліцензування госпо-
дарської діяльності з надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення, а також забезпечення
надання у передбачених законодавством випадках плат-
них послуг [2].

Перелік платних послуг, що можуть надаватися
підрозділами ДСНС України затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 110
"Деякі питання надання підрозділами Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій платних послуг". До цих
послуг належить проведення експертизи причин ви-
никнення пожежі та стану пожежної безпеки приладів,
обладнання та продукції; розроблення проектів інже-
нерно-технічних рішень щодо здійснення протипо-
жежних заходів, запобігання аваріям та мінімізації їх
наслідків, проведення розрахунків, пов'язаних із сис-
темами протипожежного захисту будівель і споруд,
визначення шляхів евакуації, категорій виробництва
стосовно вибухопожежної та пожежної безпеки; про-
ведення випробувань з метою визначення показників
пожежної небезпеки речовин, матеріалів, виробів та
будівельних конструкцій, а також випробувань про-
дукції протипожежного призначення на відповідність
установленим вимогам пожежної безпеки; проведен-
ня випробувань з метою визначення вогнегасних і вог-
незахисних властивостей вогнезахисних засобів і ре-
човин, а також оброблених ними виробів, матеріалів
та конструкцій; проведення перевірки технічного ста-
ну систем автоматичного пожежогасіння, пожежної
сигналізації, димовидалення та інших автоматичних
систем протипожежного захисту [3].
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При цьому слід зазначити, що Законом України
"Про адміністративні послуги" встановлено, що суб'єкт
надання адміністративних послуг (у даному випадку
ДСНС України) не може надавати інші платні послуги,
не передбачені законом про перелік адміністративних
послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання.
Отже з прийняттям Верховною Радою України розроб-
леного на виконання Закону України "Про адмініст-
ративні послуги" Мінекономрозвитку проекту Закону
України "Про перелік адміністративних послуг та пла-
ту (адміністративний збір) за їх надання" перед суб-
'єктами надання адміністративних послуг у сфері за-
хисту населення, територій, навколишнього природно-
го середовища та майна від НС постане питання врегу-
лювання на законодавчому рівні надання інших плат-
них послуг, які не увійшли до вищезазначеного зако-
ну, оскільки за своїм змістом не належать до адмініст-
ративних.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Зміст поняття адміністративної послуги та вимо-
ги до їх надання в Україні встановлені окремим зако-
ном. До адміністративних послуг у сфері захисту на-
селення, територій, навколишнього природного сере-
довища та майна від НС доцільно віднести видачу
свідоцтв (дублікатів, переоформлення) про атестацію
аварійно-рятувальної служби, служби медицини ка-
тастроф; реєстрацію декларації відповідності матер-
іально-технічної бази суб'єкта господарювання вимо-
гам законодавства з питань пожежної безпеки; вида-
чу ліцензії (дубліката, копії, переоформлення, анулю-
вання за заявою ліцензіата) на провадження госпо-
дарської діяльності з надання послуг і виконання
робіт протипожежного призначення. Повноваження
суб'єктів надання вищезазначених адміністративних
послуг та надання самих послуг у цій сфері регламен-
туються Кодексом цивільного захисту України та За-
коном України "Про ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності".

Дослідження адміністративних послуг у сфері за-
хисту населення, територій, навколишнього природ-
ного середовища та майна від НС і законодавчих
актів, якими регламентується їх надання та повно-
важення суб'єктів, що надають такі послуги, дозво-
ляє зробити висновок, що після прийняття Закону
України "Про перелік адміністративних послуг та
плату (адміністративний збір) за їх надання"
діяльність суб'єктів надання зазначених послуг по-
требуватиме подальшого унормування, а отже нау-
кові дослідження у цій сфері залишатимуться акту-
альними і надалі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Перехід українського суспільства до інтенсивного роз-

витку і сучасних науково-технічних та інформаційних тех-
нологій, орієнтація на входження до світового освітнього
простору докорінним чином змінюють вимоги до системи
освіти, актуалізуючи необхідність її модернізації.

Проблеми реформування та модернізації системи осві-
ти можна розглядати під різними кутами зору. Найчастіше
йдеться про перспективи її оптимізації, зростання ефектив-
ності, забезпечення потреб народного господарства країни
(в широкому розумінні поняття "народне господарство", а
не лише як державного сектора). При цьому наголосимо на
недоцільності синонімізувати поняття "реформування" та
"модернізація". Адже "реформування" означає "змінювати
що-небудь шляхом реформи (реформ), перетворювати, пе-
ребудовувати" [1, с. 1028], тоді як "модернізувати" — "зміню-
вати, вдосконалювати відповідно до сучасних вимог" [1, с.
535]. Нас буде цікавити саме модернізація освіти не тільки
як важливий напрям державної освітньої політики, а й фак-
тор її оптимізації.
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Розглянуто зміст модернізації як процесу зміни, вдосконалення чогось відповідно до сучасних вимог,
охарактеризовано її моделі і технології. Розкрито сутність модернізації у галузі освіти як фактору опти-
мізації державної освітньої політики України, механізму забезпечення стійкого розвитку системи освіти
відповідно до соціальних та економічних потреб розвитку країни, запитам особи, суспільства, держави.
Запропоновано підцілі досягнення результату модернізації в галузі освіти, що мають набути втілення в
державній освітній політиці.

Maintenance of modernization as the process of change, perfection of something in accordance to modern
requirements is considered, its models and technologies are described. Essence of modernization in industry of
education as the factor of optimization of public educational policy of Ukraine, mechanism of providing of steady
development of the system of education in accordance with the social and economic necessities of development
of country to the queries of person, society, state is exposed. Subwhole of achievements of result of modernization
in industry educations which must purchase embodiment in a public educational policy are offered.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковці, які займаються дослідженням питань модер-

нізації системи освіти України (В. Андрущенко, О. Буль-
вінська, М. Лукашевич, Т. Нельга, В. Рябченко, З. Самчук),
акцентують на таких аспектах, як необхідність об'єктив-
ного оцінювання ресурсів, якими оперує зазначена сфера,
та забезпечення їх якомога ефективнішого використання;
максимальне задоволення потреб споживачів освітніх про-
дуктів; посилення ефективності діяльності постачальників
освітніх послуг (ВНЗ, інституції з перепідготовки кадрів)
як з погляду якості продуктів (спеціалісти), так і щодо за-
робітної плати, розвитку науково-дослідного сектору соц-
іальної сфери тощо. Особлива увага приділяється визна-
ченню та обгрунтуванню критеріїв ефективності освіти як
сфери діяльності на всіх рівнях, виходячи з потреб роз-
витку України і зразків, визнаних у розвинених країнах.
Окрема увага фокусується на твердженні, що модерніза-
ція будь-якого елементу соціальної системи має відбува-
тися свідомо, з урахуванням конкретно-історичних умов
суспільного розвитку, потреб сьогодення й прогнозуван-
ня особливостей становлення суспільства в оглядовій пер-
спективі.
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Концептуальні засади модернізації освіти розкривають-
ся у працях Б. Гершунського, Б. Євтуха, В. Кременя, В. Жу-
равського, М. Зубрицької, О. Катеринчука, Є. Краснякова
та інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. Звернення до наукових джерел засвідчує, що досл-
ідники, які займаються вивченням проблем модернізації
національної системи освіти, окреслюють об'єктивні та
суб'єктивні чинники, які впливають на ефективність цього
процесу (матеріально-технічне і кадрове забезпечення, на-
уковий потенціал, фінансові ресурси тощо), висувають
різні проекти, пропонують шляхи оптимального досягнен-
ня належних результатів. Однак поза увагою залишається
питання взаємозв'язку і взаємозумовленості модернізац-
ійних процесів і державної освітньої політики. Крім того,
в освітній діяльності поняття "оптимізація" найчастіше ви-
користовується у випадках, коли йдеться про конкретну
односпрямовану дію, що розглядається як панацея від на-
явних проблем. Такою дією зазвичай є збільшення коштів
на функціонування окремих навчальних закладів або, на-
впаки, їх скорочення, об'єднання чи реорганізацію, вихо-
дячи з конкретних умов того чи іншого регіону. Не запе-
речуючи повністю правомірності цього підходу, вважаємо,
що більш доцільно вести мову про оптимізаційні заходи на
рівні державної освітньої політики, зокрема в плані її мо-
дернізаційної складової. Адже у перекладі з латини слово
"оптимізація" означає найкращий, найбільш доцільний у
даних умовах варіант вирішення проблеми, перебігу при-
родного чи соціального процесів. Оптимізація допускає
різне розуміння, а отже, й різні наслідки. Однак у будь-
якому випадку оптимізація передбачає активність,
діяльність, втручання соціального суб'єкта з метою зміни
наявного у напрямі бажаного [8, с. 169]; це сукупність про-
цесів, спрямованих на модернізацію та поліпшення наяв-
них механізмів, принципів, способів досягнення бажаного
результату.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність поняття "модер-

нізація" як фактору оптимізації освітньої галузі в контексті
державної освітньої політики України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модернізація може бути визначена як процес перехо-

ду від традиційного (до індустріального) суспільства до су-
часного (індустріального і надалі — постіндустріального),
на відміну від вузької інтерпретації, яка пов'язує модерні-
зацію виключно з індустріалізацією та її наслідками. За
своєю логікою можливі різні моделі модернізації, яким
більшою чи меншою мірою відповідають її особливості в
тих чи тих країнах, і які можна типологізувати за різними
засадами.

Наприклад, за характером стимулів розвитку роз-
різняють два типи модернізації: один базується переваж-
но на внутрішніх стимулах (більшість індустріально роз-
винених країн), другий — переважно на зовнішніх сти-
мулах, у тому числі поразки у війні, загроза втрати на-
ціонального суверенітету тощо (більшість країн Азії та
Африки, що розвиваються) [11, с. 124].

З погляду домінуючої культурної орієнтації модер-
нізація може бути запозиченою (або нав'язаною), коли
разом з новими технологіями репродукується й інша
культура, і як самобутня, така, що прагне поєднати
новітні технологічні та організаційно-управлінські до-
сягнення з культурними традиціями країни, що зазнає
модернізації.

Наведені типології модернізації не вичерпують усі
можливі її варіанти і, незважаючи на очевидну близь-
кість, не збігаються між собою, оскільки відображають
різні аспекти проблеми і можуть бути поєднані в третій,
синтетичній, згідно з якою можливі такі "ідеальні типи"
модернізації:

— органічна (переважно базується на внутрішніх
стимулах і розвивається на засадах національної куль-
турної традиції);

— навздогінна (переважно базується на зовнішніх
стимулах і запозичає зразки і стереотипи культури більш
модернізованих країн. Крім того, визначення "навздогін
на" вказує на відставання цього соціуму не лише на рівні
економічного і культурного розвитку, а й у швидкості
перебігу історичного часу, здійснення процесу модер-
нізації);

— випереджаюча (може базуватися і на зовнішніх
стимулах, але передбачає достатній внутрішній потенц-
іал та джерела розвитку; розвиває традиції своєї куль-
тури; ставить за мету не відтворення (хоча б у згорнуто-
му вигляді) всіх етапів еволюції або наявного стану
найбільш модернізованих країн, але на основі аналізу і
прогнозу тенденцій розвитку цивілізації — відтворення
її стану в ближчому майбутньому) [11, с. 125].

Нині теорія модернізації трансформується в інстру-
мент пізнання і пояснення нових шляхів розвитку на ос-
нові накопичення досвіду технологічно та соціально пе-
редових країн світу, що має універсальний, загальний ха-
рактер і гармонійно поєднується з історичними традиц-
іями та іншими цінностями певних суспільств. Тобто
"відбувається перехід від стихійно-свідомих процесів мо-
дернізації, де свідомий елемент стоїть на другому плані,
до свідомих стратегій модернізації, коли практичні дії
здійснюються на основі теорії" [2, с. 27].

За умов звернення до модернізаційного підходу, мо-
дернізація постає як низка етапів, а саме:

1) визначення цілей модернізації (теоретично і прак-
тично);

2) консолідація та мобілізація значних груп політич-
ної, економічної і культурної еліти задля реалізації цієї
мети;

3) реалізація теоретичних програм у практиці пере-
творень суспільства;

4) консолідація суспільства на новій модернізаційній
основі (економіка, політика, культура) [2, с. 28].

Отже, процес модернізації — це не простий додаток
абстрактно-універсальної схеми, а конкретна щодо при-
в'язки до історичних умов теоретична і практична мо-
дель, яка реалізується через діяльність об'єктів. З цих
конкретних модернізаційних проектів випливають за-
гальні характеристики процесу модернізації, що, в свою
чергу, є засобом пізнання модернізаційних процесів та
їх регулювання в різних сферах громадського життя.

Існує думка, відповідно до якої модернізація тлума-
читься як якісний перехід об'єкту з одного стану в інший,
"результат творчої діяльності, спрямованої на розроб-
ку, створення і розповсюдження нового вигляду виробів,
технологій, впровадження нових організаційних форм
тощо" [10, с. 80]. Іншими словами, модернізація може
бути визначена як штучно організований, цілеспрямова-
ний і керований процес, орієнтований на досягнення пев-
ного результату.

Згідно із системно-діяльнісною концепцією модер-
нізації, остання розглядається як "процес розв'язання
об'єктивних проблем суспільного розвитку шляхом інно-
ваційної діяльності людей, що виконує функцію розвит-
ку культури як сукупності способів життєдіяльності лю-
дини". Тобто в рамках цієї концепції модернізація по-
стає як метадіяльність, що "трансформує рутинні еле-
менти репродуктивної діяльності, способи здійснення
якої не відповідають розвитку". Головна функція модер-
нізаційної діяльності в суспільстві полягає у забезпе-
ченні змін, розвитку способів і механізмів його функці-
онування у всіх сферах життєдіяльності. Самі ж ново-
введення в модернізації здійснюються за допомогою
інноваційної діяльності, що є формою суспільного роз-
витку та невід'ємним елементом соціального регулюван-
ня [9, с. 72].

Українська модель модернізму — це не класична мо-
дель 80—90-х рр. ХХ ст., а швидше немодерністська мо-
дель, яка:

— не відстоює тільки світові зразки модернізації —
досвід США, Великої Британії, Німеччини, Франції,
Японії, а комплексно використовує як класичні цілі мо-
дернізації — демократія, ринок, розумне державне ре-
гулювання законами, самодисципліна, соціальний за-
хист, так і зразки модернізації Угорщини, Польщі, Росії,
де враховуються історичні умови і постсоціалістична
спадщина. Тобто модернізація розглядається як комп-
лексний проект, що формується на досвіді Заходу, Схо-
ду і постсоціалістичних країн;

— не акцентує на "унікальності України", на ізоля-
ціонізмі, а орієнтується на участь у модернізації країни
зовнішніх інвесторів зі Сходу та Заходу;

— є спробою модернізації за ініціативою "верхів", які
діють на блоковій, а не однопартійній основі;

— містить технократизм, однолінійність проекту,
слабке врахування інтересів регіонів [2, с. 30—31].
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Не можна не зважати й на те, що модернізація, якщо
її суб'єкти бажають успіху, має враховувати як історичні
особливості, так і пристосовуватися до нових умов роз-
витку України.

Щодо галузі освіти, модернізація тут розглядається
як "системна якісна зміна, що включає інноваційні про-
цеси, інформатизацію, нові технології і методи комп'ю-
теризації, змінює через нові завдання домінанту розвит-
ку внутрішнього потенціалу освіти" [12, с. 29].

Сьогодні на заміну традиційній закритій, статичній,
монологічній, не здатній до розвитку моделі освіти при-
ходить нова парадигма, пов'язана із синергетикою і мо-
дернізацією цієї галузі суспільного життя. Мета цієї мо-
дернізації полягає в "створенні механізму стійкого роз-
витку системи освіти, забезпечення її відповідності вик-
ликам ХХІ століття, соціальним та економічним потре-
бам розвитку країни, запитам особи, суспільства, дер-
жави" [5, с. 24].

За словами В. Кременя, "через модернізацію освіти
пролягає шлях до осучаснення й згуртованості українсь-
кої нації. А це є обов'язковою умовою динамічного роз-
витку і конкурентоспроможності держави в сучасних
умовах глобалізації й комерціалізації світу" [7].

Французький дослідник Е. Брансуїк, аналізуючи
сутність нововведень в освітній сфері, що мають сприя-
ти її модернізації, виокремлює три їх різновиди:

1) нововведення, підставою яких слугують освітні
ідеї та повністю нові, раніше не відомі дії (відкриття);

2) нововведення, підставою яких є адаптовані, роз-
ширені або переоформлені ідеї та дії, що набувають
особливої актуальності в конкретному середовищі в кон-
кретний час;

3) нововведення, що виникають у зв'язку з повтор-
ним висуненням цілей у змінених умовах, за яких понов-
люються вже наявні дії з реалізації ідей, які вже засто-
совуються, оскільки нові умови уможливлюють їх вико-
ристання для досягнення запланованих цілей [4].

На переконання А. Власової, модернізована освіта
покликана:

— створити підгрунтя для стійкого соціально-еко-
номічного і духовного розвитку України, забезпечити
високу якість життя народу та національну безпеку;

— зміцнити демократичну правову державу і сприя-
ти розвитку громадянського суспільства;

— забезпечити кваліфікованими кадрами ринкову
економіку;

— затвердити статус України у світовій спільноті як
великої держави у галузі освіти, культури, мистецтва,
науки, високих технологій та економіки [3, с. 120].

Сьогодні йдеться про те, щоб формувати не лише но-
сія знань, а й творчу особистість, здатну використову-
вати отримані знання для конкурентоспроможної діяль-
ності у будь-якій сфері суспільного життя, тобто для
інноваційного розвитку суспільства. І ось ця обставина,
врешті-решт, визначатиметься характером, спрямован-
істю освітянської діяльності у будь-якій країні. Для цьо-
го, вважає В. Кремень, необхідно виконати як мінімум
дві вимоги. Передусім, освіта має стати пріоритетом но-
мер один у суспільстві. Крім того, потрібна модерніза-
ція, "осучаснення" освіти, адже, незважаючи на досить
розвинену освітянську діяльність як у середній школі,
так і у вищій, наша освіта має ряд недоліків. По-перше,
вона (особливо у середній школі) є освітою індустріаль-
ної епохи. По-друге, відносини між суб'єктами навчаль-
ного процесу значною мірою залишаються такими ж, як
у радянській школі з її абсолютизацією колективності,
неуваги до індивідуального розвитку людини.

Тому, стверджує В. Кремень, нині недостатньо, щоб
освіта відповідала вимогам сучасності, — вона має ви-
переджати розвиток суспільства. Тому, "модернізуючи
освіту, маємо по-новому відповісти на ряд запитань: чого
навчати, як учити, на чому вчити, скільки вчити…" [6].
Важливість відповіді на ці запитання зумовлюється тим,
що сцієнтистський (знаннєцентричний) підхід до навчан-
ня не відповідає реаліям постіндустріального су-
спільства, в якому виробляються величезні обсяги
інформації. Акцент у сучасній освіті переноситься з
предметного змісту на операційні вміння особистості о-
рієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити, оп-
рацьовувати і застосовувати потрібну інформацію у
власній діяльності. Отже, успішність навчання залежить
від того, наскільки ефективно використовуються сучасні

технології і засоби навчання, чи створено належний до-
ступ до інформаційних ресурсів, чи дозволяють умови і
терміни навчання оволодіти необхідними компетентно-
стями.

Існують й інші питання, актуальні для освіти, яка по-
требує осучаснення. Виникла глибока суперечність —
між новим, прогресивним, властивим вищій стадії су-
спільного розвитку, і старим, пов'язаним з індустріаль-
ною епохою. Індустріальні форми розвитку суспільства
зазнали кризи, вони більш затратні та менш ефективні.
І це стосується не лише технологій, а й організації ви-
робництва та праці, оплати праці, підготовки кадрів, си-
стеми і методів управління. У постіндустріальному
суспільстві основним виробничим ресурсом стало знан-
ня — як вираз панування інтелекту. Це визначило якіс-
но нові вимоги до організації освіти, її змісту, форм і
методів. І не завтра, а вже сьогодні треба знати і вміти
застосовувати інформаційно-інтелектуальні технології,
створювати і розвивати інтелектуальні фірми, вдоско-
налювати організацію й оплату праці згідно з вимогами
постіндустріальної економіки, підвищувати рівень уп-
равління підприємствами, галузями, регіонами. Нарешті,
треба дати вартісну оцінку інтелектуальному капіталу
[14].

Важливість вирішення цих завдань спричинена тим,
що сучасний випускник має не лише добре знати зако-
номірності суспільного прогресу, а й освоїти нові кате-
горії — "інтелектуальний капітал", "інтелектуальний
продукт", "вартість, створена знаннями", "інтелек-
туальні фірми" та безліч інших. Причому важливо не
просто знати ці категорії, а й уміти дати вартісну оцінку
інтелектуальному капіталу, вміти відобразити її на ба-
лансі підприємства й т. ін.

Отже, модернізація в освіті передбачає використан-
ня знання для творення знання, використання його в
умовах виробництва й містить настанову на застосуван-
ня з різноманітністю, плюралізмом альтернативних
освітніх матриць, забезпечує підвищення ефективності
освіти на засадах її оптимізації, запровадження новітніх
технологій як способу поєднання освіти з організацією
виробництва, синхронізацію управління освітою та еко-
номікою. Модернізація означає відмову від одноканаль-
ної інформації й зумовлює "плюралізацію освіти та по-
єднаних з нею соціальних ризиків, сприяє ефективності
освіти в цілому" [15].

 Дослідники, які займаються вивченням проблеми
модернізації системи освіти, пропонують покласти в ос-
нову державної освітньої політики такі принципи:

— пріоритетність галузі освіти в інвестиційній по-
літиці і стратегії держави;

— орієнтація на найвищий рівень якості освіти, до-
сягнутий у світі, і найбільш високі норми і вимоги фінан-
сового, матеріально-технічного, інтелектуального та
інформаційного забезпечення функціонування освітніх
систем у розрахунку на одного учня;

— гуманістичний і світський характер освіти, пріо-
ритет загальнолюдських цінностей за повного дотриман-
ня національних традицій і специфіки національних си-
стем освіти, вільного розвитку особистості, поваги прав
і свобод людини;

— рівність доступу до всіх рівнів освіти, ступенів і
типів освіти, право вибору батьками та учнями навчаль-
них закладів;

— автономія освітніх установ і невтручання держа-
ви в їхні внутрішні справи [13, с. 353].

Ключовим елементом розвитку освіти України в XXI
ст. має стати розробка національної концепції освіти.
Вона має включати систему взаємопов'язаних принципів
розвитку на найближчі 20—30 років початкової і серед-
ньої освіти, професійної підготовки, розвитку вищої
школи, системи підготовки наукових кадрів з відповід-
ними організаційно-правовими формами установ і
організацій. Розробка саме такої концепції, визначення
пріоритетів і напрямів діяльності окремих підсистем та
контроль за забезпеченням конституційних прав грома-
дян України на отримання освітніх і наукових послуг має
бути, на думку спеціалістів, головною формою держав-
ного регулювання системи освіти.

У цьому контексті актуалізується необхідність
сприйняття модернізації та адаптації освіти до нових
ринкових умов як складної соціокультурної дії, що ви-
магає впровадження особливої політики, державної та
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громадської підтримки, програмування новацій, со-
ціальних проектів, експериментів у цілому комплексі
безпосередніх соціальних дій.

ВИСНОВКИ
За своєю сутністю модернізація — це процеси, спря-

мовані на зміну, вдосконалення наявного стану відпові-
дно до сучасних вимог, процес розв'язання об'єктивних
проблем суспільного розвитку шляхом інноваційної
діяльності людей, розвитку культури як сукупності спо-
собів життєдіяльності людини.

Щодо освіти, мета модернізації полягає у підвищенні
її якості до загальноєвропейського рівня, переорієнтації
роботи навчальних закладів на задоволення освітніх по-
треб і попиту на ринку праці, посиленні конкурентосп-
роможності навчальних закладів та їхніх випускників,
визначення основних напрямів і механізмів оптимізації
цих процесів для вибору найбільш доцільного у даних
умовах варіанту розв'язання поставлених проблем, до-
сягнення бажано результату.

Орієнтація на результат набуває втілення в змісті мо-
дернізації. Щодо національної системи освіти, змістова
компонента її модернізації полягає в тому, щоб переве-
сти модернізаційні тенденції із зовнішнього стосовно
соціального суб'єкта чинника в його мотиваційну
цінність, що детермінує сприйняття і готовність до мо-
дернізаційних змін. Підцілями досягнення цього резуль-
тату, що мають набути втілення в державній освітній
політиці, вважаємо:

— підвищення якості освіти й приведення її у
відповідність з національними потребами сучасності;

— підвищення ефективності діяльності викладацько-
го корпусу навчальних закладів усіх рівнів;

— подолання невідворотності й розриву між профес-
ійно-орієнтованою освітою майбутнього фахівця і тра-
диційними діагностичними процесами, спрямованими на
виявлення умовних "навчальних досягнень" загальної
економіки, створенням адекватної системи моніторингів
якості;

— підвищення економічної цінності освіти, поси-
лення людського капіталу як провідних інструментів
економічного та науково-технічного розвитку краї-
ни;

— інтеграцію вітчизняної системи освіти в наукову,
виробничу, суспільно-громадську інфраструктури світо-
вої спільноти.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вищі навчальні заклади становлять ядро систе-

ми вищої освіти і без їх ефективного розвитку не-
можливе нормальне функціонування всієї системи
вищої освіти.

Взятий курс на радикальні соціально-економічні
перетворення економіки України сьогодні і в стра-
тегії майбутніх перетворень зумовлює необхідність
швидкої адаптації вищої школи до процесів модерн-
ізації ринку праці, що неможливе без істотних змін
не тільки в організації навчального процесу, але й в
самому змісті системи управління структурами сис-
теми освіти.

Модернізація професійної підготовки у вищій
школі неможлива без оновлення її структурних еле-
ментів та системи управління освітнім процесом у
цілому. Ці зміни мають реалізувати: особистісно-гу-
манітарний характер навчальної інформації, систем-
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STATE REGULATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS:
A REGIONAL PERSPECTIVE

У статті проаналізовано вплив державного регулювання на розвиток вищих навчальних закладів та
реалізацію новітніх механізмів управління вищими навчальними закладами, розглянуто теорії управлі-
ння як вітчизняних, так і іноземних вчених, систематизовано принципи внутрішнього управління. Досл-
іджено, що розвиток діяльності закладів вищої освіти в сучасних умовах стримується із-за недоскона-
лості і нераціональності структури фінансового забезпечення. Через нестачу належного бюджетного
фінансування більшість вищих навчальних закладів не здатна без допомоги держави підтримувати і роз-
вивати матеріально-технічну базу навчально-виховного процесу, поповнювати бібліотечні фонди літе-
ратурою, лабораторії — необхідним устаткуванням.

This article analyzes the impact of government regulation on the development of higher education and the
implementation of advanced control mechanisms universities, control theory deals with both domestic and foreign
scholars systematized the principles of internal control. Investigated that the development activities of higher
education institutions in modern terms is constrained due to the imperfections and inefficiencies structure of
financial support. Due to lack of proper budgeting, most higher education institutions can not without help from
the state to support and develop the physical infrastructure the educational process, replenish the Library fund,
labs — all necessary equipment.
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не бачення професійної діяльності, педагогічне діаг-
ностування й педагогічний моніторинг, становлення
активної професійної позиції і творчого стилю діяль-
ності, формування рефлективної і комунікативної
культури; засвоєння методики творчої роботи та
інноваційної діяльності; розвиток професійних
здібностей, оволодіння мистецтвом менеджменту й
маркетингу. Таким чином, реорганізація структур-
ного і змістового компонентів управління профес-
ійною підготовкою студентів у вищій школі перед-
бачає пошук нових підходів до організації навчаль-
ної роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Грунтовне дослідження різних аспектів держав-

ного управління розвитку вищих навчальних закладів
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міститься у працях В.П. Андрущенка,В.Б. Авер'яно-
ва, А.М. Алексюка, В.І. Бондаря, В.Ю. Бикова, Б.А. Гаєв-
ського, І.А. Зязюна, Л.М. Карамушки, В.М. Князєва,
К.В. Корсака, С.В. Крисюка, В.І. Лугового, В.К. Май-
бороди, В.І. Маслова, П.І. Надолішнього, Н.Р. Ниж-
ник, В.М. Огаренка, та інших науковців.

Невирішені раніше частини загальної проблеми
аналіз монографічних і періодичних джерел інфор-
мації у сфері державного управління з проблемати-
ки даної статті показав, що загалом питання вдос-
коналення державного управління вищими навчаль-
ними закладами та проблем їхнього регіонального
функцінування недостатньо досліджені.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати сучасний стан

державного регулювання діяльності вищих навчаль-
них закладів на регіональному рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах стратегічне управління осві-

тою є головною метою розвитку, яка зумовлює по-
требу розв'язання таких основних взаємозалежних
завдань:

— вдосконалення механізму управління профе-
сорсько-викладацьким складом;

— розробка методологічних основ управління
мотивацією праці;

— вибір основних критеріїв і показників ефектив-
ності управління в умовах модернізації освіти.

Отже, слід відзначити, що комплекс управлінсь-
ких рішень в освіті має не тільки забезпечувати уп-
равління галуззю і високу якість навчання, а й ство-
рити передумови для подальшого саморозвитку й
адаптації громадянина в сучасних соціопрофесійних
умовах. У процесі навчання молода людина повинна
здобути належний рівень компетентності й набути
значущі моральні цінності, створити власний життє-
вий ідеал, усвідомити сенс буття. Європейський
вибір, який зробила Україна, потребує реорганізації
нашої освітньої системи зі збереженням кращих ук-
раїнських традиції. І саме завданням освітянських
менеджерів є спрямування і поетапна організація
цього процесу [1].

Розглянемо тепер регіональні особливості діяль-
ності вищих навчальних закладів в Україні. Враху-
вання регіональної детермінанти передбачає коор-
динацію стратегій управління системою вищої осві-
ти на мезорівні в рамках такого механізму, який об-
'єднує ВНЗ, ринкових посередників, а також інсти-
тути й органи державного управління, відносини
власності, інструменти впливу на ринки освітніх по-
слуг та здійснює державне регулювання освітнього
процесу в регіоні.

У контексті регіоналізації пріоритетності набу-
ває не лише інформаційний супровід створення і
діяльності ВНЗ, моніторинг їх діяльності, але й фор-
мування та становлення комплексної системи управ-
ління ними в рамках нормативно-законодавчих, інве-
стиційних, фінансових механізмів.

Іншими словами, можна сказати, що регіональ-
ний "зріз" причин і проявів реструктурування систе-
ми управління вищими навчальними закладами ба-
зується на інституційних умовах і формах регіонал-
ізації, що постають як взаємозумовлене поєднання
регіональних інститутів (регіональна ментальність,
нормативно-правова база, регіональна політика
відносно здійснення освітнього процесу, інвестицій-
на і бюджетна політика в системі вищої освіти),
інститутів влади регіону, ринкових інститутів
(власність, ринкова конкуренція тощо), інститутів
регулювання регіональних ринків освітніх послуг,
загальнонаціональних інститутів регіоналізації (си-
стема політичного й адміністративно-територіально-

го устрою, міжрегіональні асоціації економічного
співробітництва, корпоративні структури регіональ-
ного типу) [3].

Регіональна орієнтація ВНЗ, як правило, має на-
слідком активно позитивну реакцію з боку органів
регіональної влади у напрямі підтримки їх функціо-
нування, що виявляється як у фінансовому (бюджет-
не фінансування, податкові пільги і преференції, га-
рантії з боку адміністрації для їх потенційних інвес-
торів тощо), так і в інституційному (нормативно-пра-
вове регулювання освітнього процесу) аспектах. Це
багато в чому пояснює прагнення великих універси-
тетів, яке постійно зростає, до здобуття ними ста-
тусу регіональних.

Необхідність гнучкого реагування ВНЗ на
імпульси зовнішнього регіонального середовища
пов'язана з розвитком вищої школи як відкритої ос-
вітньої системи. Відкрита освіта є складною соціаль-
ною системою, яка здійснює інтенсивний взаємо-
обмін і взаємодію з регіональним середовищем,
інтегрує формальну й неформальну освіту, виявляє
здатність гнучкого реагування на змінні соціально-
економічні реалії і відповідні їм індивідуальні та гру-
пові потреби й запити, надає широкий спектр
освітніх послуг, що поєднують навчання в рамках
державного стандарту з індивідуалізованими освіт-
німи програмами.

Зазначимо, що найважливішою характеристи-
кою регіональної освітньої системи є її економіч-
ний потенціал, який є здатністю ринку освітніх по-
слуг визначати наявність матеріальної бази, її
стан, різноманітність фінансових ресурсів, їх дже-
рела, характеристику кадрової структури. Також
враховується матеріальна база дошкільних, се-
редніх установ освіти, вищих навчальних закладів,
установ післядипломної освіти; фінансові ресур-
си, викладацький склад, кількість і контингент сту-
дентів.

Структурними аспектом у практичному викори-
станні категорії "економічний потенціал системи
вищої освіти" є визначення сукупності його еле-
ментів, єдність яких і характеризує його можливості
та конкретні часові межі реалізації цих можливос-
тей. У регіональному контексті кожен вищий на-
вчальний заклад володіє сукупністю елементів еко-
номічного потенціалу, що є часткою відповідних ха-
рактеристик економічного потенціалу регіону в ціло-
му.

Таке подання економічного потенціалу регіо-
нальної системи вищої освіти як складної динаміч-
ної системи конкретизується для кожного ВНЗ з
урахуванням його рольових функцій у регіоні, а та-
кож цілей і завдань, поставлених керівництвом на
різних етапах його діяльності [2].

При цьому необхідно враховувати ряд "систем-
них" властивостей ВНЗ у регіоні: системоформую-
чий (коли мова йде про регіональні університетські
комплекси, що об'єднують у своєму складі безліч
різнорідних учасників освітнього процесу), системо-
створювальний (як найважливіший структурний еле-
мент галузі "освіта"), самовідтворювальний (як вла-
стивість самодостатності ВНЗ як системи), а також
системорозвивальний (як стратегічний чинник ресур-
су розвитку галузі "освіта" і регіону як соціально-
економічної системи).

Відповідно до цього можна говорити про те, що
галузь вищої освіти в регіоні виконує системні
функції, а рівень економічного потенціалу визначає
можливості освітньої системи, оперативний і стра-
тегічний аспекти управлінської діяльності.

Розглядаючи систему вищої освіти регіону як
цілісну соціально-економічну систему, необхідно
відзначити, що саме економічний потенціал вищої
освіти і, зокрема, потенціал системи управління фор-
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мує основу якісно-кількісних характеристик, від якої
залежить темп зростання обсягів освітніх послуг,
перспективи коротко-, середньо- і довгострокового
розвитку ВНЗ і регіональної системи освіти в ціло-
му.

Оскільки вибір оптимальної моделі державного
управління ВНЗ має бути орієнтований, перш за все,
на активне залучення всіх елементів його економіч-
ного потенціалу (кадрового, матеріально-технічно-
го, науково-інноваційного, інформаційного, фінан-
сово-інвестиційного, організаційного) до реалізації
інноваційних проектів з метою посилення позиції
ВНЗ в конкурентно-ринковому середовищі, одним із
напрямів впливу є відповідна характеристикам тих чи
інших інноваційних проектів інтеграція елементів по-
тенціалу .

Виходячи із суті економічного потенціалу систе-
ми освіти, можна сказати, що він акумулює резуль-
тати попередніх періодів, можливості, що існують
сьогодні, і майбутні перспективи. Тому потенціал ре-
гіональної системи освіти — це динамічна характе-
ристика регіональної суперсистеми, часткою якої є
освітні структури.

До економічного потенціалу ВНЗ зараховують
усе те, що входить до його майнового комплексу або
відображене в певних документах у вигляді звітів,
методик, правил тощо. Наприклад, основні й обо-
ротні фонди, дебіторська заборгованість, грошові
кошти на розрахунковому рахунку, посадові
інструкції, професіоналізм персоналу. До невідчут-
ного економічного потенціалу зараховують техніч-
ну, наукову, виробничу й інформаційну ауру, ство-
рену працівниками у внутрішньому і зовнішньому
середовищі, у тому числі: імідж, відвертість, чесність,
високу технічну й соціальну вимогливість,
надійність.

ВИСНОВКИ
Таким чином, економічний потенціал ВНЗ — це

сукупність його властивостей як системи, які визна-
чають продуктивні можливості при різних допусти-
мих варіантах зовнішніх і внутрішніх умов, та зміна
яких вимагає значних зусиль на відповідному рівні
(рівні стратегічного управління вузу).

Економічним потенціалом комплексного розвит-
ку ВНЗ є здатність його кадрових, матеріально-тех-
нічних, фінансових, організаційних, науково-іннова-
ційних, інформаційних ресурсів вирішувати опера-
тивні та стратегічні проблеми ВНЗ.

Відомо, що управління яким-небудь економічним
об'єктом необхідно розглядати як процес цілеспря-
мованої взаємодії двох основних елементів — об-
'єкта і суб'єкта управління, пов'язаних як з внутріш-
німи чинниками, так і із зовнішньоекономічними ре-
аліями.

При управлінні ВНЗ як господарюючою одини-
цею його економічний потенціал виступає об'єктом
управління, а суб'єктом управління є керівництво
ВНЗ, що здійснює прийняття і реалізацію стратегіч-
них рішень. Саме управління є найважливішим еле-
ментом функціонування системи вищої освіти регі-
ону і конкретного ВНЗ як економічної системи, пе-
ред якою стоїть певна мета і терміни її досягнення.-
розвиток діяльності закладів вищої освіти в сучас-
них умовах стримується з багатьох причин, у тому
числі через недосконалість і нераціональність струк-
тури фінансового капіталу як у масштабі економіч-
ної системи, так і на рівні окремих суб'єктів госпо-
дарювання. Низьким залишається рівень фінансуван-
ня освітньої галузі. Сучасне недосконале законодав-
ство в галузі освіти фактично не враховує реальної
соціально-економічної ситуації. Через брак належ-
ного бюджетного фінансування більшість вищих на-
вчальних закладів не здатні без допомоги держави

підтримувати та розвивати матеріально-технічну
базу навчально-виховного процесу, поповнювати
бібліотечні фонди новою літературою, лабораторії
необхідним обладнанням [4].

Ці цілі досягаються за рахунок діяльності всієї
системи в цілому, тобто в єдності частки (керівниц-
тво ВНЗ), що управляє, і керованої підсистеми (сис-
темної сукупності решти всіх структурних елементів
ВНЗ). Економічний потенціал ВНЗ є підсистемою
його спільної економічної системи і вимагає такого
управління, щоб його зростання, розвиток або будь-
які зміни, що відбуваються, сприяли досягненню
цілей, а не перешкоджали їм.

На нашу думку, державне управління системою
вищої освіти в регіоні — це цілеспрямований вплив
держави в особі її органів влади на потенціал кож-
ного ВНЗу для його адаптації до цілей регіональної
системи вищої освіти.

Перспективи подальших досліджень У разі якщо
економічний потенціал ВНЗ або окремі його еле-
менти (складові) не відповідають або (в найбільш не-
сприятливому випадку) суперечать цілям, що сто-
ять перед освітніми структурами, державне управ-
ління покликане коректувати кількісні і якісні ха-
рактеристики потенціалу або окремих його складо-
вих.

Коли діяльність ВНЗ спрямована на зростання та
розвиток управління економічним потенціалом, вона
полягає тоді у функції стратегічного планування.
Формулюються стратегічні і тактичні цілі (місія
вузу), визначаються шляхи їх реалізації.

Певний економічний потенціал властивий будь-
якому вищому навчальному закладу. Проте продук-
тивним він стає тільки в тому разі , коли його
змістовні характеристики збігаються із стратегічни-
ми цілями, що стоять перед ВНЗ.

Інакше потенціал і зміни, що відбуваються в ньо-
му, тобто зростання або зниження оцінок окремих
його складових, у кращому разі гальмують посту-
пальний розвиток ВНЗ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Освіта, яка створює умови та забезпечує можливості

для формування свідомості молодої людини як особистості
та професіонала у обраному напрямку навчання, формує
інтелектуальний, науковий та творчий потенціал суспіль-
ства, завжди була фундаментальним видом інвестування у
людський капітал на макрорівні. Адже світ давно зрозумів,
що якість освіти у високотехнологічному інформаційному
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суспільстві стає головним аргументом людського розвитку,
а також забезпечення такого рівня життєвої та професій-
ної компетентності людини, який би задовольняв її праг-
нення до самовдосконалення і саморозвитку. Крім того
високий рівень освітніх послуг забезпечує потреби суспіль-
ства в освічених і висококультурних громадянах.

Перебуваючи у залежності від економічного і по-
літичного розвитку країни, вища освіта одночасно сама ак-
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тивно впливає на всі процеси, які відбуваються у країні. Чим
вищий відсоток осіб з вищою освітою, тим успішніше роз-
вивається суспільство. Для більш розвинених країн харак-
терний високий відсоток осіб, які мають вищу освіту. За цим
показником Україна відстає від інших країн. У нас трохи
більше 28% громадян мають вищу освіту, в той час як в інших
країнах Європи цей показник становить 40—50%. Слід мати
на увазі, що в зв'язку з технічним прогресом попит на осіб з
вищою освітою буде і надалі зростати. За прогнозами Євро-
пейської комісії, уже до 2020 р. не менше ніж 35% робочих
місць у країнах-членах Європейського Союзу вимагатимуть
вищої освіти. Стосовно України, ми вже зараз відчуваємо,
що освіченість населення не повністю відповідає запитам
економічного, політичного та соціально-культурного роз-
витку держави. Можна сміливо стверджувати, що невисо-
кий професійний й загальнокультурний рівень переважаю-
чої кількості населення, особливо молоді, ставить під заг-
розу не тільки перспективи економічного росту, але й соц-
іальну стабільність. Тому виявлення основних проблем си-
стеми вищої освіти та пошук шляхів її модернізації є над-
звичайно актуальним питання українського сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання щодо проблем побудови ефективної освіти,

і вищої зокрема, а також її реформування порушувалося
в останнє десятиріччя в працях В. Андрущенка, Ю. Жука,
Л. Зязюн, О. Навроцького, Н. Пасічника, В. Суханцевої
та ін. У суспільстві і серед вітчизняних освітян, на думку
Ю. Жука, відсутнє глибоке розуміння сутності ринкової си-
стеми економіки і відносин суб'єктів у цій системі, а також
усвідомлення, що освіта, і вища зокрема, є основою добро-
буту в державі [1]. Про те, що проблема підтримки розвит-
ку освіти є глибоко соціальною і належить до пріоритетних
завдань суспільного розвитку зазначає також і В. Андру-
щенко [2].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення та обгрунтування основних

напрямів модернізації системи вищої освіти в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до Закону України "Про основи національ-

ної безпеки України" одним з найважливіших пріоритетів
національних інтересів держави є розвиток інтелектуаль-
ного потенціалу українського народу та запобігання відпли-
ву вчених, фахівців, кваліфікованої робочої сили з Украї-
ни. Саме цей фактор найбільш виразно впливає на ефектив-
не регулювання та перебіг процесів, що нині відбуваються в
галузі науки та освіти та є однією з головних причин невир-
ішених проблем в системі надання якісних освітніх послуг.
Зволікання з їх вирішенням ведуть до зниження якості підго-
товки студентів і, як наслідок, зниження їхньої конкурен-
тоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках праці.

Однією з найгостріших проблем освіти є невідповідність
діючої в Україні старої радянської системи освіти, призна-
ченої для функціонування в умовах планової економіки,
сучасним реаліям.

Радянська (соціалістична) модель освіти суттєво
відрізнялася від ринкової моделі освіти розвинутих країн.
Відмінності визначалися особливостями ролі освіти в ра-
дянській системі, основними елементами якої були військо-
во-промисловий комплекс (ВПК) та керівні органи комуні-
стичної партії. До складу ВПК входив ряд ключових про-
мислових міністерств. Інші міністерства відігравали друго-
рядну роль. До їх складу входили і республіканські міністер-
ства освіти (вищої освіти), які готували фахівців для ВПК,
партійного керівництва та ряду інших галузей господарства
держави. У результаті деякі важливі дисципліни, наприк-
лад, економіка, організація та планування, психологія, пра-

во викладалися із суттєвими пере-
крученнями. Особиста відпові-
дальність, інтелектуальна свобо-
да, вміння вирішувати проблеми
не були актуальними пріоритета-
ми у змісті освіти.

Хоча слід визнати, що систе-
ма освіти і вищої професійної
підготовки, яка складалася в Ра-
дянському Союзі у 50—80 роки
минулого сторіччя, цілком забез-
печувала військову перевагу і була
достатньо досконалою для свого

часу і для тієї ролі, що відводилася їй в рамках планової еко-
номіки та існуючого політичного устрою. В освіту інвесту-
валися величезні ресурси, особливо це стосувалося вищої
освіти. На користь високої якості освіти у СРСР свідчить
те, що країни, які скопіювали радянську систему професій-
ної підготовки з точних наук, наприклад, Росія, Індія, сьо-
годні забезпечують інженерами найпотужніші в світі цент-
ри військово-технічних розробок.

Також відомий факт, що коли після визначних досяг-
нень Радянського Союзу в освоєнні космосу (а це, насампе-
ред, ракетобудування, електроніка, матеріалознавство та
інші ключові галузі) у Конгресі США в 1983 р. обговорював-
ся урядовий документ під заголовком "Нація в небезпеці,
необхідність реформи освіти". У результаті обговорення
було вирішено для досягнення паритету у провідних галу-
зях науки збільшити інвестиції в освіту "на рівні, не меншо-
му, ніж у Радянському Союзі", а також здійснити реформу
освіти. Як показали подальші події, це були вирішальні фак-
тори у змаганні двох систем.

У 1990 році в Україні було зосереджено 6,5% світового
науково-технологічного потенціалу. Це був чи не найбіль-
ший відсоток серед республік Радянського Союзу — на кож-
ну тисячу працюючих осіб припадало 11 чоловік, зайнятих
у науково-технічній сфері.

За два десятиріччя незалежності України не раз роби-
лися спроби реанімувати стару систему вищої освіти, роз-
раховану на забезпечення країни фахівцями на базі не менш
значних матеріально-технічних ресурсів. Однак ці спроби
виявилися марними. Загалом можна сказати, що за роки
незалежності ситуація значно погіршилась. Вже практично
20 років відбувається процес вилучення інтелектуальних ре-
сурсів в інші сфери діяльності, а найжахливіше те, що найк-
валіфікованіші і найталановитіші з них взагалі полишають
Україну назавжди. Оскільки, бюджетні витрати на науку не
зростають, все більший відсоток науковців зосереджується
саме у ВНЗ. На сьогодні, після радянської епохи, в Україні
всього близько 13% населення з повною і 16—18% з непов-
ною вищою освітою [1]. Слід зазначити, що згідно з прогно-
зами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту
досягнуть тільки країни, в яких 40—50% працездатного на-
селення буде мати якісну вищу освіту.

Якість освіти є одним з ключових показників в аналізі
освітніх послуг. Однією з проблем забезпечення якості на-
вчання є комплектації наукових та викладацьких кадрів. Од-
ним з основних недоліків можна вважати старіння викла-
дацького складу, що пояснюється зниженням престижності
професії викладача. Молодь неохоче обирає цю професію в
зв'язку з низькою оплатою праці. За даними Дежкомстату
України, у 2011 році (табл. 1) у професорсько-викладаць-
кому складі вищих навчальних закладів, переважають кан-
дидати наук віком 31—40 років, а доктори наук віком 61—
70 років, причому на другому місті доктори віком 71 рік і
старше.

Більшість експертів дотримуються думки, що незадов-
ільний стан освіти в Україні пов'язаний з недостатнім фінан-
суванням та неефективним використанням ресурсів освіти.
В середині 90-х років минулого століття Верховна Рада
України встановила норму витрат на науку — не менше
1,7% від ВВП і, як видно з рис. 1, протягом 2000—2012 рр.
бюджетні витрати на науку лише у 2000—2001 рр. та 2006—
2007 рр. не досягали встановленої норми. У період еконо-
мічної рецесії 2008 р. в Україні загальні видатки зведеного
бюджету на освіту зросли на 56,3%, у т. ч. на вищу освіту на
64,6%. Порівняно з кризовим періодом частка видатків на
освіту у ВВП у 2009 р. зросла до 7,2%; у 2010 р. становила
7,1%; у 2011 р. — 6,1%; у 2012 р. — 6,5%, що наблизило нашу
країну до світових стандартів [3]. Проте ці видатки не до-
сягли задекларованих у Законі України "Про освіту" 10%
ВВП.

Таблиця 1. Розподіл фахівців вищої кваліфікації за віком у 2011 році в Україні

№ п/п Вік, років Доктор наук, осіб Питома вага, % Кандидат наук, осіб Питома вага, % 

1 До 30 7 0,04 5995 7,06 

2 31-40 648 4,35 23424 27,57 

3 41-50 2041 13,71 16952 19,95 

4 51-55 1977 13,27 9675 11,39 

5 56-60 2307 15,49 8987 10,58 

6 61-70 4139 27,79 12393 14,56 

7 71 і старші 3776 25,35 7553 8,89 

8 Усього 14895 100 84979 100 
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Таким чином, справжньою причиною негараздів в освіті
є те, що в управлінні освітою склався порядок формування
дефіцитного бюджету, який призводить до низької фінан-
сової дисципліни і розмитості відповідальності за виконан-
ня бюджету [4]. Незважаючи на щорічне зростання бюджет-
ного фінансування освіти, понад 70% цих коштів йде не на
модернізацію та підвищення якості освітніх послуг, а на вип-
лату заробітної плати та комунальні платежі, що значно
скорочує інвестиційну спроможність фінансування. При
тому, що в таких країнах, як Австралія, Швеція, Норвегія,
Словенія та Чехія рівень витрат на заробітну плату та ко-
мунальні платежі у загальній структурі видатків на вищу ос-
віту не перевищує 60%. Забезпечення модернізації системи
освіти України вимагає збільшення обсягу державного
фінансування до 8% ВВП протягом найближчих п'яти років
[5].

Існують дослідження, відповідно до яких було визна-
чено пряму залежність між часткою витрат на вищу освіту
у національному доході країни та відносною величиною при-
росту середньорічного суспільного продукту. Незадовіль-
не держбюджетне фінансування освіти в Україні призво-
дить до необхідності активного використання інших дже-
рел фінансування, у тому числі й коштів самих студентів.
Так, в Україні за рахунок власних коштів студентів держав-
них закладів освіти здійснюється погашення біля 55% всіх
витрат, пов'язаних з наданням освітніх послуг, при тому, що
в США середній рівень погашення вартості отриманої осві-
ти за рахунок власних коштів студентів не перевищує 14%
загальної суми. Отже, обмеженість та неефективне вико-
ристання бюджетних коштів, що спрямовуються на фінан-
сування освіти в Україні стримують можливості інновацій-
ного розвитку освітньої галузі та зменшують фактичний
очікуваний соціально-економічний ефект від інвестування
у людський капітал.

За кордоном проблема недостатнього фінансування
вирішується шляхом переходу від переважного використан-
ня державних коштів до багатоканального фінансування на
основі самостійного пошуку додаткових джерел, що при-
носять прибуток, який перетворюється на капітал, тобто
процесу капіталізації. Першопрохідцем у цій справі є США.
Велика кількість старих університетів таких, як Оксфорд,
Кембридж, своє багатство накопичували століттями, вищі
навчальні заклади Ліги Плюща — понад століття. Універси-
тети мають дорогі землі, приміщення, обладнання, високо-
вартісну нерухомість. Водночас критерій капіталізації є од-
ним із головних під час визначення міжнародних рейтингів
університетів. Капіталізацію, активи університету багато
економістів вважають узагальненим критерієм його еліт-
ності [6].

Засадами досягнення високого рівня і якості вищої ос-
віти в США є національне багатство, підтримка держави, а
також традиція приватної благодійності, що заохочується
податковою політикою [7]. Проте не менш вагомою є освіт-
ня стратегія самих ВНЗ. Всі без винятку навчальні заклади
абсолютно самостійні на досить конкурентному ринку

освітніх послуг. Державна фінансова підтримка державних
ВНЗ (як на федеральному рівні, так і на рівні штату) стано-
вить не більше 30% усіх витрат. Решта коштів має бути моб-
ілізована з інших джерел. Це принципово змінює природу
вищої освіти. Альтернативою може стати лише банкрутство
ВНЗ, як це відбувається з будь-якими іншими суб'єктами
ринку. Університети стають економічними корпораціями та
діють за принципами конкурентоспроможності та дохід-
ності. В межах університету "виживає" особа, яка може не
лише створити нові знання, а й володіє здібностями вигідно
їх продати в ринкових умовах.

Завдяки системі розвинутої фінансової автономії фа-
культет американського університету розпоряджається
80—85% зароблених коштів, відраховуючи решту на розви-
ток університету [8].

А, наприклад, в Японії функціонує близько 726 ВНЗ, з
них 87 державних, 86 муніципальних, 553 (76%) приватних,
тобто домінує приватний характер вищої школи. Усі ВНЗ
платні. Оплата за навчання різна і залежить від ВНЗ. Заз-
вичай навчання у приватних ВНЗ дорожче, ніж у держав-
них. Університетські корпорації фінансуються на 79% з
держбюджету (приватні ВНЗ також отримують субсидії від
держави). Вони зобов'язані подавати звіти про свою
діяльність і прагнути до високих показників академічної
продуктивності. Університетські корпорації розвивають-
ся на основі шестирічних планів. Фінансування корпорацій,
що здійснює Міністерство освіти, культури, спорту, науки
й технологій, залежно від результатів оцінки виконання
ними затверджених планових показників. У випадку неза-
довільних результатів бюджет університету може бути
істотно скорочений. Проте найближчим часом уряд пла-
нує зменшити державне фінансування університетських
корпорацій до 30%. Основним джерелом фінансування ун-
іверситетів в перспективі повинні стати доходи від підприє-
мництва. Додаткове потенційне джерело фінансів для уні-
верситетів — це навчання іноземних студентів, а також до-
рослих громадян. Зміна балансу між приватним і держав-
ним фінансуванням веде до прямого впливу ринкових сил
на діяльність ВНЗ і зменшує успадковану державну моно-
полію на вищу освіту. Ця тенденція характерна не лише для
Японії. Сучасні системи та механізми управління змінили
відносини між вищими навчальними закладами, ринком та
державою на користь ринку.

В університетах з високим рівнем капіталізації навчан-
ня поєднується з виробничою працею і пошуковою діяльні-
стю, а процес освіти триває протягом усього життя. Це оз-
начає, що підготовка спеціалістів, особливо вищої кваліфі-
кації, здійснюється не тільки на лекціях в аудиторіях, а й
підчас їхньої практичної діяльності в дослідницьких підроз-
ділах, інноваційних фірмах, які виробляють високотехно-
логічну продукцію, реалізація якої забезпечує значний при-
буток.

Сьогодні університети нового типу (підприємницькі)
стимулюють процеси капіталізації, зокрема спонукають сту-
дентів до вироблення новаторських бізнес-ідей, створюють
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відповідні банки ідей, інвестиційні фонди, в яких випускник
може отримати стартовий безпроцентний кредит під універ-
ситетську гарантію для свого бізнес-проекту тощо. При та-
ких університетах можуть створюватись бізнес-інкубатори,
технопарки, інноваційно-технологічні центри. За ними —
майбутнє.

Випускник такого університету засновує власну фірму,
отримує відповідний кредит, адміністративні площі і оргтех-
ніку, орендує в бізнес-інкубаторі потужності та має сервіс-
ну підтримку в технопарку. Відносини між університетом
та фірмою випускника тривають 2—4 роки, поки бізнес не
перетвориться на самостійний. Така співпраця сприяє роз-
витку процесу капіталізації . Наприклад, довкола Оксфор-
дського університету діє близько 300 фірм із загальним
річним обсягом коштів 4 млрд дол. США, від яких універси-
тет отримує 1 млрд дол. США [9].

Один з найстаріших та найпрестижніших університетів
Великобританії та світу у структурі своїх доходів має найб-
ільшу частку дослідницьких грантів, доходів за оцінювання
та іспити, видавничі та поліграфічні послуги (табл. 2).

Трансформація характеру і змісту освіти зумовила
відповідну трансформацію структур і управління універ-
ситетів. Крім традиційних підрозділів (кафедр і дослід-
них лабораторій із дисциплін) створюються міждисципл-
інарні й багатопрофільні навчальні та навчально-дослідні
лабораторії, дослідно-конструкторські підрозділи, інно-
ваційні підприємства, які виготовляють і реалізують інно-
ваційну продукцію на основі результатів досліджень уче-
них університету як єдиного господарського комплексу
(від маркетингових відділів до ремонтних служб), що пра-
цюють у тісному взаємозв'язку з ними. Часто на їхній
основі формуються структури, до завдань яких входить
просування на ринок університетських розробок, випуск
нової наукомісткої продукції, зміцнення зв'язків із про-
мисловістю, створення науково-технічних норм: відділи
захисту інтелектуальних прав, інтелектуальної власності,
бюро технічного трансферу, малі інноваційні фірми. Роз-
виваються різні форми інтеграції вищих навчальних зак-
ладів і промислового сектору такі, як науково-виробничі
підприємства, технополіси, спільні дослідні програми і
центри.

Що стосується України, то державна система фінансу-
вання вищої освіти і науки повинна враховувати глобальні
тенденції. Ефективність використання бюджетних коштів
ВНЗ має постійно перебувати в центрі уваги громадськості,
а якість освіти повинна відповідати вимогам інноваційної
економіки. Потрібно змінити технологію фінансування ос-
віти, структуру її витрат і послуг. Слід широко впроваджу-
вати змішане фінансування освіти, відроджувати традиції
меценатства, спонсорства. Адресна допомога населенню на
здобуття вищої освіти є важливою умовою подальшого роз-
витку цієї сфери.

ВИСНОВКИ
З проведеного дослідження можна сформувати

наступні рекомендації щодо модернізації системи вищої ос-
віти:

1. Розширення автономності. Основною перешкодою
процесу модернізації вітчизняної системи вищої освіти є
обмежена автономність вітчизняних ВНЗ, що проявляєть-
ся у надмірному державному адмініструванні напрямів їх
діяльності, насамперед з боку Міністерства освіти і науки
України (МОН). Законодавче визначення "автономності"
вітчизняних ВНЗ (ст. 29 Закону України "Про вищу освіту")
не відповідає основним принципам щодо автономності євро-
пейських закладів вищої освіти. Існуюча адміністративна та
фінансова залежність ВНЗ, особливо університетів, від
органів державної влади зменшує ефективність роботи ВНЗ

— не сприяє усуненню дисбалансу між попитом та про-
позицією на кваліфікованих фахівців на сучасному рин-
ку праці України та шкодить міжнародному іміджу
вітчизняної вищої освіти.

2. Підвищення ефективної взаємодії між вищими
навчальними закладами, бізнесом, центрами зайнятості
та органами статистики з метою подальшого працев-
лаштування випускників та створення інформаційно-
аналітичної бази для аналізу стану й тенденцій кадро-
вого забезпечення на ринку праці.

Модернізація вищої, зокрема університетської ос-
віти в Україні має базуватися на найкращих зарубіж-
них зразках освітніх систем, з урахуванням національ-
ного досвіду.
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Джерело доходу Сума, млн ф. ст. Частка, % 

Фінансування наглядової ради 192,4 18,0 

Академічні доходи і підтримуючі грани 74,6 7,01 

Дослідницькі гранти 234,2 22,01 

Доходи за оцінювання та іспити 208,4 19,58 

Видавничі та поліграфічні послуги 186,4 17,52 

Інші доходи 108,2 10,17 

Орендний та інвестиційний дохід 60,8 5,71 

Загальний операційний дохід 1 065,0 100,0 

Таблиця 2. Структура доходів Кембриджського університету
у 2009/2010 н.р.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Систематизувати понятійний апарат та методоло-

гічну базу дослідження сфери функціонування держав-
но-приватного партнерства; визначити умови застосу-
вання, переваги, недоліки та основні принципи викори-
стання державно-приватного партнерства як сучасно-
го механізму розвитку підприємництва в Україні.

ВСТУП
Незважаючи на необхідності реновації інфраструк-

тури в Україні, процес її оновлення гальмується, перш
за все, високою вартістю інфраструктурних проектів.
Але не лише висока вартість об'єктів інфраструктури
заважає їх реновації в Україні. Оперативні та експлуа-
таційні видатки часто мають низький пріоритет у дер-
жавних бюджетах через політичну непомітність у по-
рівнянні з новими інвестиційними проектами та тому,
що наслідки проблеми виявляються не відразу. Особ-
ливо гострою ця проблема є в Україні через політичну
нестабільність [1, с. 42]. Іншою проблемою є те, що ус-
пішна робота певних галузей інфраструктури потребує
спеціальних знань та вмінь. Часто ці навички становлять
різницю між вдалим проектом, що сам себе скупляє, та
невдалим проектом, який постійно потребує додатко-
вих капіталовкладень. Іноді держава не володіє необхі-
дним рівнем вмінь та знань для реалізації складного
інфраструктурного проекту і залучає до керування про-
ектом приватного партнера. Приватний сектор також
може допомогти уряду профінансувати інфраструктур-
ний проект. Але існують галузі інфраструктури, які не
підлягають приватизації, або потребують постійного
державного контролю, оскільки забезпечують суспіль-
но-необхідні послуги. Для фінансування та успішного
функціонування таких проектів можна використовува-
ти механізми державно-приватного партнерства (ДПП),
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які дозволяють залучити приватний сектор до реалізації
складних суспільно-необхідних інфраструктурних
проектів. Моделі ДПП додають надзвичайної гнучкості
проекту, забезпечуючи втручання приватного партне-
ра саме в ті сфери його реалізації, де це необхідно. Але
не слід забувати, що приватні компанії та держава ма-
ють різні цілі в рамках реалізації спільних інфраструк-
турних проектів, тож важливо пам'ятати про конфлікт
інтересів, що може виникнути під час дії угоди про ДПП.

Питання необхідності модернізації інфраструктур-
них галузей України розглядалося в наукових роботах
багатьох вчених та практиків. Так, серед іноземних ав-
торів питання залучення приватного капіталу до реалізації
інфраструктурних проектів досліджували в своїх роботах
В. Варнавський, А. Ізагіре, Д. Кайрукі, В. Кутарі, Ману-
ель Н. Роджер, Ц. Харріс, М. Хаускамп, М. Хумпрейс та
ін. Проблеми розвитку ДПП в Україні досліджували
Ю. Алексєєва., В. Беседін, Є. Гринь, Н. Діденко А Кузн-
єцов, В. Алексейчук, Н. Піроженко та інші. Однак, не-
зважаючи на активні наукові пошуки в згаданих напря-
мах, комплексне дослідження науково-методичних за-
сад залучення приватних партнерів до реалізації інфра-
структурних проектів в Україні не здійснено. Вищезаз-
начене зумовлює актуальність і практичну цінність ди-
сертаційної роботи, її основні цілі та завдання.

РЕЗУЛЬТАТИ
Умовою ефективного досягнення цілей і рішення

задач державної політики, направленої на забезпечен-
ня добробуту населення, стійкого економічного зрос-
тання на базі підвищення конкурентоспроможності ук-
раїнської економіки, в середньостроковій перспективі
є впровадження у економічну політику держави цілого
ряду нових інструментів і механізмів, що відображають
новий підхід до державного управління. Цей підхід зас-
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нований на максимально повному використанні переваг
державного устрою в проведенні економічної політи-
ки.

Так, зусилля держави щодо створення умов для мак-
симально повного використання можливостей зростан-
ня інвестиційного потенціалу соціально-економічної
сфери господарювання повинні грунтуватися на реалі-
зації механізмів партнерства між державними структу-
рами і сферою підприємництва і концентруватися на
наступних напрямах:

— сприяння процесу розробки програм соціально-
економічного розвитку (розробка нового типового ма-
кету програм, методичних рекомендацій по їх складан-
ню), сприяючих зокрема рішенню завдань державної
програми соціально-економічного розвитку;

— сприяння впровадженню систем програмно-
цільового бюджетування і бюджетування, що орієнто-
вано на результат;

— залучення підприємницьких структур в систему
досягнення цілей органів державної влади;

— розробка модельних законів і нормативних актів
направлених на створення сприятливого підприємниць-
кого клімату;

— вивчення і розповсюдження кращої практики по
стимулюванню соціально-економічного розвитку;

— розробка і впровадження додаткових заходів
підтримки інвестицій в окремих регіонах шляхом ство-
рення спеціальних (технико-впроваджувальних) еконо-
мічних зон з державною участю.

Грунтуючись на дослідженні підходів до реалізації
державних і регіональних проектів і програм соціаль-
но-економічного розвитку, можна зробити висновок
про необхідність розвитку механізмів приватно-держав-
ного партнерства при реалізації інфраструктурних про-
ектів. Нагальним постає питання прийняття відповідних
актів, стимулюючих розширення використання лізинго-
вих і концесійних механізмів фінансування інвестицій-
них проектів, практики змішаного фінансування інвес-
тиційних проектів з формування інфраструктури, жит-
лово-комунальному господарстві. Велике значення ма-
тиме розвиток практики максимально тісної взаємодії
з підприємницькими асоціаціями у розробці і реалізації
державної політики соціально-економічного розвитку.

Крім того, проведення політики щодо виявлення і
розвитку економічних кластерів на територіальному
рівні, яка характеризується тим, що ключова увага на-
дається зміцненню мереж взаємозв'язків між економі-
чними суб'єктами — учасниками кластера, в цілях спро-
щення доступу до нових технологій, розподілу ризиків
в різних формах спільної економічної діяльності, в т.ч.
для сумісного використовування знань і основних
фондів, зниження транзакційних витрат за рахунок
збільшення довіри між учасниками кластера (тран-
закційні витрати — це витрати, що забезпечують перехід
прав власності із одних рук до інших і охорону цих прав.
На відміну від трансформаційних витрат, транзакційні
витрати не пов'язані із самим процесом створення вар-
тості. Вони забезпечують транзакцію).

Реалізація даних заходів дозволить у середньост-
роковій перспективі скоротити надання державної
фінансової допомоги. При цьому, державна підтрим-
ка програм здійснюється не шляхом прямих фінансо-
вих вливання, а через створення стимулів для власних
зусиль органів державного влади, а також норматив-
но-правову, методичну і методологічну допомогу в
проведенні реформ, орієнтованих на поліпшення
підприємницького клімату, розвиток соціально-еконо-
мічної сфери, забезпечуючи зростання добробуту на-
селення.

Узагальнення представлених вище тенденцій дозво-
ляє сформулювати перший з принципів організації
структур, побудованих на основі державно-приватно-
го партнерства — це принцип стратегічного регулюван-
ня соціальних наслідків.

Заходи, що реалізуються в рамках державно-приват-
ного партнерства, повинні бути направлені на забезпечен-
ня досягнення стратегічних цілей соціального розвитку [2,
с. 22]. При цьому функція визначення стратегічних цілей і
напрямів розвитку покладається на державу, яка викори-
стовує сферу підприємництва як механізм досягнення по-
ставлених цілей, застосовуючи весь комплекс функцій
планування, організації, контролю і регулювання.

На сьогоднішній день ключовими проблеми на шля-
ху реалізації соціально-економічних програм та про-
ектів виділяють:

— недостатність фінансових ресурсів для покриття
поточних валових інвестиційних потреб соціально-еко-
номічної сфери;

— недосконалість державного регулювання при аку-
муляції інвестиційного бюджету — використання пере-
важно прямих державних інвестицій при низькій окуп-
ності, що призводить до поступового вичерпання ре-
сурсів;

— перевантаженість бюджету витратами, що виді-
ляються на безповоротній основі і територіальні
відмінності в розподілі інвестицій, які в довгостроковій
перспективі можуть призвести до ряду негативних тен-
денцій у зайнятості, розселенні і інших соціальних ас-
пектах життя населення;

— неефективне розміщення інвестицій і невиправ-
дане перевищення витрат у будівництві за рахунок дер-
жавних коштів.

У цих умовах необхідний пошук варіативних спо-
собів впровадження механізмів державно-приватного
партнерства, нових базових підстав для досягнення
стратегічних цілей. У свою чергу, розробка стратегії
вимагає формулювання мети розвитку, а також прин-
ципів і механізмів взаємодії підприємництва і держави.
У найзагальнішому вигляді вирішення завдань підвищен-
ня інвестиційної привабливості соціально-економічної
сфери зводяться до:

— зниження ризиків інвестування (поліпшення
"інвестиційного клімату");

— створення таких економічних умов, щоб інвес-
тиції забезпечували достатньо високу норму доход-
ності.

Основні заходи держави мають бути направлені на
те, щоб зробити інвестиції в соціально-економічні про-
екти рентабельнішими.

Узагальнимо рекомендації, які повинні сприяти
інтенсифікації процесу взаємодії двох сфер у формі
державно-приватного партнерства:

1. Встановити партнерські відносини між підприє-
мництвом і державою на позиціях взаємної необхідності
для реалізації загальної мети — стійкого і перспектив-
ного розвитку соціально-економічної сфери.

2. Передбачити правові гарантії в реалізації цих
принципів, механізмів і етапів, усунути принцип сепа-
рації і замінити його на принцип взаємозацікавленості.

3. Створити єдиний інформаційний простір для всіх
суб'єктів взаємодії підприємництва і держави.

4. Розробити варіативні моделі сумісної реалізації
програм соціально-економічного розвитку.

5. Систематично проводити індикативну діагности-
ку стану всіх сфер життєдіяльності суспільства, що доз-
волить визначити чітку спрямованість управлінських дій
і рішень обох елементів взаємодії. Виділити пріоритети
в напрямах розвитку і суб'єктів взаємодії, а на їх основі
визначити можливі точки зіткнення і "зони неузгоджен-
ня" для того, щоб сформувати стратегію дій.

6. Розробити механізм підтримки функціонування
системи "держава — підприємництво", використовую-
чи такі інструменти, як податкові пільги, гарантії, без-
процентні кредити тощо.

Для формування конструктивного діалогу між дер-
жавою і підприємництвом необхідно сформулювати
чітку, єдину державну політику рішення соціально-еко-
номічних питань відносно бізнесу. Дана проблема може
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бути розв'язана на основі системи державно-приватно-
го партнерства, що передбачає взаємодію держави і
підприємництва на якіснішому рівні. До пріоритетних
напрямів застосування державно-приватного партнер-
ства відносяться будівництво соціального житла, міська
інфраструктура, електроенергетики та модифікація
транспортних систем. Практика показує, що українсь-
ке бізнес-співтовариство цікавить не стільки доступ до
державних коштів, скільки зняття нормативних бар'єрів
для інвестування в об'єкти інфраструктури [3].

За умови готовності приватного сектора прийняти
на себе основні ризики, що пов'язані з інвестуванням в
соціально-економічні проекти і програми, держава має
однозначно взяти на себе відповідальність за ризики, які
знаходяться поза сферою впливу приватного сектора.

Основними умовами успішної реалізації соціально-
економічних проектів, організованих у формі держав-
но-приватного партнерства є:

— чіткі цілі проекту, що сформульовані державою;
— реальна політична і фінансова підтримка з боку

органів державної влади;
— прозорість процедур;
— ефективна структура проекту;
— єдине розуміння цілей проекту державними і при-

ватними партнерами;
— Безпосередня активна участь органів державної

влади в реалізації проектів державно-приватного парт-
нерства.

Реалізація таких програм в структурі державно-
приватного партнерства повинна мати багаторівневу
структуру з чітким виділенням цілей, задач і пріоритетів
кожного рівня. Світовий досвід показує, що в умовах
економічної кризи, політика, що орієнтована на взає-
модію держави і підприємництва, дає відчутні резуль-
тати в досягненні збалансованого економічного зрос-
тання.

Сучасні наукові дослідження показують, що сфера
підприємництва в цілому готова вирішувати ключові
проблеми соціально-економічного розвитку. Але при
цьому для забезпечення даної співпраці необхідно ство-
рити сприятливі умови для його розвитку, оскільки
іншого способу забезпечення масштабності розв'язан-
ня даних проблем немає. Бізнес не може не брати участь
в рішенні тих задач, які формулює держава. Проте для
взаємодії влади і бізнесу необхідне створення сприят-
ливих умов для зростання підприємницької активності.
Для досягнення вищезазначеної мети необхідне роз-
в'язання наступних завдань:

— розвиток партнерських відносин між органами
державної влади і підприємницькою сферою;

— реалізувати комплекс заходів щодо подолання і
усунення адміністративних бар'єрів на шляху розвитку
підприємницької активності;

— підсилити прозорість рішень органів державної
влади через впровадження механізму громадської участі
у підготовці і обговоренні нормативних і законодавчих
актів, регулюючих сферу підприємництва;

— активізувати розвиток партнерських відносин між
представниками держави і підприємництва;

— забезпечити взаємодію держави і підприємницт-
ва на рівні науки через впровадження нових інновацій-
них розробок.

Вирішення даних завдань сприятиме активізації
інвестиційного потенціалу державно-приватного парт-
нерства, що, у свою чергу, в змозі забезпечити в май-
бутньому розширення притоку інвестицій у відповідні
проекти і програми. Під терміном "інвестиційний потен-
ціал приватно-державного партнерства" розуміється
максимально можливу сукупність ресурсів, які можуть
бути використані при здійсненні інвестиційної діяль-
ності. Дане визначення доцільне доповнити такими по-
няттями:

— інвестиційний потенціал держави (ІП
Д
) — це су-

купність ресурсів, які можуть бути залучені з бюджету

для покриття інвестиційних потреб соціально-економі-
чного проекту або програми;

— інвестиційний потенціал державно-приватного
партнерства (ІПДПП) — можливість розширення об-
сягів інвестиційних ресурсів для реалізації проекту або
програми за рахунок використання механізмів держав-
но- приватного партнерства.

Основною метою державно-приватного партнер-
ства є соціальний ефект, що досягається в результаті
взаємодії, який представлений в структурі двох кате-
горій:

— результат від інвестування засобів у розв'язання
соціальних завдань через реалізацію відповідних про-
ектів і програм, для якого необхідні ресурси в обсягах
інвестиційних потреб проекту або програми (ІПП);

— економія бюджетних ресурсів в результаті орган-
ізації державно-приватного партнерства (∆БР

ДПП
), яка

може забезпечити соціальний ефект при фінансуванні
заходів, націлених на розв'язання актуальних соціаль-
но-економічних задач поза рамками досліджуваних про-
ектів (програм).

При розробці проекту (програми) в першу чергу
відбувається визначення цільових результатів, на основі
яких визначається сума інвестиційних потреб проекту
або програми. Після чого здійснюється оцінка відпові-
дності інвестиційного потенціалу держави фінансовим
потребам проекту, що підкріплюється висновком про
його достатність (ІПП= ІП

Д
) або дефіциту (ІПП> ІП

Д
).

На рисунку 1 представлено розподіл інвестиційно-
го потенціалу суб'єктів по основних сферах господарю-
вання. Інвестиційна потреба по сферах господарюван-
ня була класифікована так:

— інвестиційний потенціал економічної сфери гос-
подарської діяльності як сфери інвестицій, в якій виз-
начальне значення має отримання економічного ефек-
ту (прибутку);

— інвестиційний потенціал соціально-економічної
сфери господарської діяльності як сфери діяльності, в
якій первинним критерієм ефективності вкладень вис-
тупає характеристика соціальної ефективності проек-
ту. Інвестиційна потреба формується за рахунок прий-
нятих цільових програм, в яких основною метою є вир-
ішення соціально-економічних проблем.

Інвестиційний потенціал суб'єктів інвестування виз-
начається, виходячи з критерію форми власності. Під
інвестиційним потенціалом розуміємо максимально
можливу сукупність ресурсів відповідної форми влас-
ності, які можуть бути використані для покриття інвес-
тиційних потреб соціально-економічних проектів і про-
грам у формі капітальних вкладень. Так, можна виділи-
ти:

— інвестиційний потенціал сфери державних фінан-
сів;

— інвестиційний потенціал сфери приватних інвес-
тицій.

Оцінка інвестиційного потенціалу різних сфер важ-
лива при плануванні інвестиційній діяльності і узгод-
женні програм і проектів капітальних вкладень з їх
фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням.

При оцінці інвестиційного потенціалу соціально-
економічної сфер господарської діяльності можна по-
мітити, що найбільший інвестиційний потенціал має еко-
номічна сфера, при цьому в ній зосереджено до 95% інве-
стиційного потенціалу сфери підприємництва. Однієї з
причин низького рівня використання інвестиційного
потенціалу підприємництва для вирішення соціальних
задач є той факт, що підтримка соціально необхідних
програм на сьогоднішній день є однією з функцій дер-
жави, разом з такими, як підтримка правової бази рин-
кових відносин, правоохоронна тощо. Тому розширен-
ня інвестиційного потенціалу соціально-економічної
сфери господарювання за рахунок підприємницького
капіталу, сьогодні можливо тільки при використанні
відповідних механізмів взаємодії з державою (рис. 1).
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Вплив форм організації державно-приватного парт-
нерства на рівень соціального ефекту визначається так:

— у разі дефіциту ІП
Д
, досягнення результату ма-

ловірогідне, отже, основна мета державно-приватного
партнерства полягає в досягненні цього рівня.

Тобто, інвестиційний потенціал державно — приват-
ного партнерства є різницю між ІПП і ІП

Д
. У разі відпо-

відності ІП
Д
 інвестиційним потребам проекту, головною

метою державно- приватного партнерства є скорочен-
ня потреб у бюджетному фінансуванні, таким чином,
рівень інвестиційного потенціалу державно — приват-
ного партнерства для даного випадку можна охаракте-
ризувати так:

ІП
ПДП

 = ІПП- (ІП
Д
 — ∆БР

ДПП
) (1).

Грунтуючись на представленому вище формулю-
ванні соціального ефекту, обсяги ресурсів, що направ-
ляються на його досягнення, у разі дефіциту (ОР

Д
) і до-

статності (ОР
ДД

) інвестиційного потенціалу держави
визначається так:

ОР
Д
 =ІП

ПДП
 +ІП

Д
 — ∆БР

ДПП
(2),

ОР
ДД

 = ІП
ДПП

 +ІП
Д

(3).
Для оцінювання внеску державно-приватного парт-

нерства в кінцевий результат реалізації проекту (про-
грами) пропонуємо використовувати показник (КЕ

ПДП
),

який дозволяє визначити, на скільки відсотків викорис-
тання інвестиційного потенціалу державно-приватного
партнерства збільшило рівень соціального ефекту.

(4),

де КПЕ
ДПП

 — коефіцієнт ефективності державно-
приватного партнерства.

Для оцінки впливу державно- приватного партнерства
на соціально-економічну ситуацію для окремої територі-
альної одиниці пропонується застосування коефіцієнта
інтенсивності використання державно-приватного парт-
нерства (КІ

ДПП
), який визначає частку інвестицій в соціаль-

но-економічні програми, кошти на які одержані в резуль-
таті організації державно-приватного партнерства.

(5),

де І 
СЕПП 

— інвестиції в соціально-економічні проек-
ти і програми.

Таким чином, застосування даної системи показ-
ників дозволяє оцінити рівень ефекту, досягнутого від
інтенсифікації реалізації соціально-економічних про-

ектів і програм, завдяки мобілізації інвестиційного по-
тенціалу державно-приватного партнерства.

У найзагальнішому вигляді розв'язання завдань
щодо підвищення інвестиційної привабливості соціаль-
но-орієнтованих проектів і програм зводиться до ство-
рення таких умов, при яких інвестиції забезпечували б
зіставну з економічною сферою норму прибутку . Тому
основні заходи держави при формуванні механізмів
взаємодії повинні бути направлені на те, щоб зробити
інвестиції рентабельнішими, отже, мета державного ре-
гулювання при організації взаємодії з сферою підприє-
мництва — забезпечити вищий ефект від сумісної реал-
ізації проекту. Це може виражатися в наданні податко-
вих пільг, забезпеченні законодавчої підтримки суміс-
них програм і в інших механізмах. Для залучення ре-
сурсів сфери підприємництва до вирішення соціально-
економічних завдань необхідні заходи протекціонізму,
що забезпечує для підприємця більш вигідні умови.

На підставі цього можна сформулювати ще два ос-
новні принципи організації ефективної взаємодії дер-
жавних і підприємницьких структур при забезпеченні
зростання інвестиційного потенціалу соціально-еконо-
мічної сфери господарювання:

— принцип взаємозацікавленості — взаємодія по-
винна грунтуватися на взаємовигідності в результаті
чого ефект від взаємодії максимальний, якщо кожна із
сторін бачить можливість досягнення інтересів тільки
за сприяння іншої сторони;

— принцип паритету інтересів — жодна із сторін не
ставить перед собою мету схилити другу сторону до
сприяння проти її волі або в збиток її інтересам.

На сьогодні, для успішнішого вирішення соціально-
економічних задач необхідні механізми взаємодії, що
фокусують у собі енергію зростання, націленого на соц-
іально-економічний розвиток держави та її регіонів.
Саме реалізація інвестиційних механізмів взаємодії
підприємництва і держави здатна сформувати кластер,
що створює підстави для якісної зміни підходів до роз-
в'язання проблем сталого розвитку.

На рисунку 2 представлено механізм взаємодії пред-
ставників державної влади і підприємництва, що сприяє
не тільки консолідації економічних інтересів двох сфер,
але і розширенню фінансування соціально-економічних
проектів програм за рахунок того, що джерела не об-
межені бюджетними коштами. При забезпеченні
співпраці, що заснована на принципах організації взає-
модії двох сфер, органи державної влади отримують
можливість використовувати фінансовий потенціал

Рис 1. Схема реалізації інвестиційного потенціалу різних форм власності
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підприємництва для вирішення соціально-економічних
задач.

Для інтенсифікації процесу взаємодії органів держав-
ної влади і промислових структур при вирішенні соціаль-
но-економічних завдань необхідне опрацьовування форм
спільної реалізації проектів і програм соціально-економі-
чного розвитку, а також формування системи підтримки
взаємодії за рахунок використовуванні таких інструментів,
як податкові пільги, гарантії, безпроцентні кредити тощо.

ВИСНОВКИ
Рішення задач пошуку механізмів взаємодії держави

з сферою підприємництва сьогодні необхідне, оскільки
в даний час держава не має достатньої кількості бюд-
жетних коштів для вирішення соціально-економічних і
інших суспільних задач. На сьогоднішній день сформо-
ваний комплекс законодавчо визначених форм фінан-
сування, в структурі яких є такі, які дозволяють фінан-
сувати державні програми і проекти не тільки з бюдже-
ту, але також залучати фінансові можливості підприє-
мницьких структур.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення України як європейської держави обу-

мовлює потребу проведення реформ у сфері публічно-
го управління. Невисокий рівень ефективності управлі-
ння соціально-економічними процесами, незадовільна
якість управлінських послуг, неефективне використан-
ня коштів платників податків, низький рівень довіри на-
селення до органів державної влади є тими факторами,
які визначають необхідність удосконалення системи
публічного управління в Україні. При цьому доціль-
но скористатися досвідом реформування публічного
управління в інших країнах, що дозволить як дослідити
кращі світові практики в цій сфері та визначити перс-
пективи їх подальшої адаптації до вітчизняних умов, так
і дасть можливість уникнути деяких негативних
наслідків реорганізації системи управління, з якими
стикнулися інші держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання функціонування системи публічного управ-

ління та можливі напрями її модернізації розглядають-
ся в працях багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних
дослідників, зокрема таких: М.С. Айрапетян, Х. де
Брюйн, О.П. Голубуцький, Б. Дженкінс, Н.В. Іванчук,
М. Кастельс, Н.Р. Нижник, Л.В. Сморгунов та ін. Проте
розгляд актуальних напрямків реформування системи
публічного управління, що можуть бути використані в
Україні, потребує належного висвітлення.
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У статті автор розглядає напрями реформування системи публічного управління в Україні, визначає
особливості впровадження нових соціальних технологій як одного з напрямів реформування в управлі-
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МЕТА СТАТТІ
Визначити напрями реформування системи публіч-

ного управління в Україні та особливості впроваджен-
ня нових соціальних технологій в управлінську
діяльність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зарубіжний досвід реформування публічного управ-

ління, особливості публічного управління в Україні та
виклики, що стоять перед ним, дають підставу запропо-
нувати такі основні напрями реформування системи
публічного управління в нашій державі.

1. Забезпечення соціальної ефективності, соціаль-
ної результативності і соціальної справедливості. По-
будова реальної соціальної держави, здатної реалізу-
вати продекларовані права громадян на гідне життя,
повинно, на нашу думку, стати головною метою модер-
нізації системи управління.

Нова система публічного управління має відповідати
критеріям соціальної ефективності та результативності.
Модернізація управлінської діяльності та всієї системи
державного управління повинна бути орієнтована, на
нашу думку, на реалізацію соціальних цінностей, на до-
сягнення соціальних ефектів, здатних зробити життя
кожної людини більш гідною, вільною, а відносини між
людьми більш справедливими і рівноправними.

У цьому зв'язку перед суспільними науками і в пер-
шу чергу перед наукою державного управління постає
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важливе методологічне та методичне завдання більш
чітко концептуалізувати і операціоналізувати дані по-
няття. Існує явна потреба в розробці системи соціаль-
них та соціологічних показників та індикаторів, за до-
помогою яких можна зафіксувати ці соціальні ефекти.
Рішення даних завдань дозволить створити реальні
наукові інструменти вимірювання таких гуманістичних
складових соціальної ефективності державного управ-
ління, як міра розвитку соціальної справедливості, її
благополуччя, добробут тощо.

Серед основних соціальних ефектів, покликаних
вивести систему публічного управління на новий рівень
модернізації, головне значення набуває проблема зро-
стання соціальної довіри, формування і зміцнення со-
ціального партнерства та співробітництва, підвищення
рівня громадянської та соціальної відповідальності.
Серед головних критеріїв модернізації системи держав-
ного управління виступають в першу чергу такі аспекти
соціальної ефективності управлінської діяльності, як
розвиток соціального капіталу та людського потенціа-
лу, що виявляються в реалізації наявних можливостей
розвитку, запобіганні гострих соціальних конфліктів,
подоланні критичних значень соціологічних показників
розпаду соціального порядку.

2. Підтримка рівноважного балансу інтересів і загаль-
ногромадянського діалогу між різними соціальними вер-
ствами та соціально-культурними групами населення.
Цей напрям є логічним продовженням попереднього і
пов'язаний з завданням забезпечення соціальної ефек-
тивності. Держава, виконуючи дану місію, має відіграва-
ти роль арбітра між різними соціальними групами, зніма-
ючи гостроту соціальних конфліктів між ними, створю-
ючи умови для розвитку соціальних механізмів самоор-
ганізації та соціального порядку на основі селекції і ар-
тикуляції спільних інтересів і соціальних устремлінь.
Соціальний розкол не тільки викликає нестабільність у
суспільстві, а й блокує дію мотиваційних механізмів, що
стає головною перешкодою мобілізації потенційних
можливостей, які містяться в соціальному капіталі.

Підкреслимо, що формування сильної та ефектив-
ної системи публічного управління неможливе без со-
ціальної консолідації суспільства, розширення громадсь-
кої підтримки цілей і дій української влади. Прагнення
зміцнити державу, зробити владу сильною, спираючись
тільки на консолідацію правлячої еліти та великого кор-
поративного капіталу, без широко залучення в публіч-
не управління інститутів громадянського суспільства та
місцевого самоврядування є малопродуктивним і при-
реченим на неуспіх.

3. Скорочення масштабів і ресурсів публічного
управління. В епоху світової фінансової кризи практич-
но всі країни світу пішли на істотне скорочення апарату
управління. І лише в Україні протягом 2008—2013 рр.
кількість осіб, які працюють у системі державного
управління практично не скоротилися [2]. Відповідно,
нагальними залишаються проблеми скорочення витрат
на фінансування системи публічного управління. Як до-
водить світовий досвід, цього можливо досягти декіль-
кома засобами:

— дерегуляція, тобто звільнення від бюрократичних
правил і приписів, перешкоджаючих проведенню дер-
жавної політики;

— децентралізація і деконцентрація, що означає
передачу певних функцій і повноважень на низові рівні
управління, місцевому самоврядуванню, а також ство-
рення автономних організаційних структур, що володі-
ють фінансовою самостійністю і несучих повну відпові-
дальність за результати;

— передача частини послуг, які надаються місцеви-
ми органами державної влади, громадським установам,
зокрема, в таких сферах, як освіта, охорона здоров'я,
пенсійне забезпечення;

— удосконалення організаційних структур і діяль-
ності органів державного управління, за рахунок про-

ведення якісного функціонального аналізу та подаль-
шого перерозподілу повноважень між окремими орган-
ізаціями, структурними підрозділами;

— реформування принципів організації державної
служби, зокрема, системи оплати праці і стимулювання
державних службовців (установлення прямого зв'язку
між соціальною результативністю і ефективністю та оп-
латою праці); системи навчання, підвищення кваліфі-
кації та розвитку персоналу (забезпечення можливос-
тей для постійного професійного зростання); форми
атестації та оцінки виконання обов'язків (забезпечення
публічності цього процесу) тощо.

4. Багатовекторна демократизація публічного сек-
тора. Вона, зокрема, проявляється в наступному:

— проведення широких консультацій з громадяна-
ми за допомогою соціологічних опитувань;

— підвищенні відкритості публічного сектора, мож-
ливості підвищення доступу громадян до матеріалів і
процесу роботи органів влади;

— підвищення відкритості окремих чиновників, зок-
рема, через забезпечення ведення персональної сто-
рінки в соціальних мережах, підтримці постійного діа-
логу з громадськістю;

— забезпечення підзвітності інститутів публічного
управління перед громадянами, проведення регулярних
і відкритих публічних звітів про результати своєї діяль-
ності.

Таким чином, найважливішою умовою ефективної
роботи органів публічної влади є гласність, публічність
і обов'язковість обгрунтування прийнятих рішень, за-
безпечення реалізації права громадян на їх роз'яснен-
ня, посилення відповідальності за покарання за надан-
ня помилкової або перекрученої інформації, а також
розширення консультативної та інформаційно-аналі-
тичної роботи з громадськими організаціями та насе-
ленням.

5. Підвищення якості послуг та механізму їх конт-
ролю. Останнім часом, грунтуючись на поширеному в
епоху популярності "нового публічного менеджменту"
популярним стало гасло "створення структур, орієнто-
ваних на споживачів". За ним стоять спроби керівників
різних інститутів поставити в центр діяльності держави
обслуговування інтересів та задоволення потреб грома-
дян. Між тим, ці спроби зустрічають серйозний супро-
тив на місцевому рівні, що активізує проблему залучен-
ня до процесу оцінки надання послуг самої громадсь-
кості. При цьому варто зазначити, що тільки таким чи-
ном можна перетворити відносини "прохача послуг —
надавача послуг" в ситуацію "замовника — надавача"
послуг.

6. Забезпечення стратегічної спрямованості всіх
управлінських процесів. У становленні і зміцненні ук-
раїнської державності важливу роль має відігравати
програмно-стратегічна складова, яка повинна стати
об'єднуючим стрижнем спільної діяльності всіх суб'єктів
публічного управління в Україні. Саме тому українській
державі вкрай важливо відродити свою стратегічну фун-
кцію, чітко визначити конкретні цілі і завдання розвит-
ку, і що не менш важливо, чітко прописати особливості
участі у цій стратегії всіх суб'єктів: органів державної
влади, бізнесу, громадськості. Така стратегія повинна
бути зрозумілою і доступною для всіх. Так як і механіз-
ми відповідальності за її невиконання.

У цьому зв'язку важливою можливою стратегічною
місією публічного управління має стати реалізація "тех-
нології інноваційного прориву", яка вимагає розробки
та прийняття нетрадиційних, принципово нових рішень.
"Інноваційний прорив" — це стрімкий соціальний, еко-
номічний розвиток суспільства за рахунок продукуван-
ня знань, використання наукомістких сучасних і ефек-
тивних технологій.

7. Впровадження нових інформаційних технологій.
Якщо декілька років тому вирішувалося завдання щодо
насичення органів публічного управління інформацій-
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ної та комп'ютерною технікою, то сьогодні акцент ро-
биться на підвищенні віддачі від інвестицій в інфор-
маційні технології, які пов'язуються з процесом удос-
коналення організаційних структур і роботи органів
влади (розвиток інформаційних мереж, що пов'язують
державні органи з населенням і полегшують доступ гро-
мадян до інформаційних банків даних тощо).

Широке використання сучасних інформаційних і
телекомунікаційних технологій на основі формування
національних мереж, що об'єднують локальні мережі
регіонів, міністерств, відомств, агентств, використання
міжнародних стандартів застосування інформаційних
технологій, створення спеціальних центрів, які відпові-
дають за впровадження і розвиток сучасних інформа-
ційних технологій у діяльності державних органів, —
має стати важливим напрямом реформування публічно-
го управління в Україні.

8. Впровадження нових соціальних технологій в уп-
равлінську діяльність. У сучасній науковій практиці під
час розгляду ролі соціальних технологій в управлінській
діяльності основна увага приділяється подальшій роз-
робці спеціальних, добре продуманих і чітко прописа-
них операцій і дій, які здатні оптимізувати відносини між
різними суб'єктами, включеними в управлінський про-
цес (в тому числі і громадськістю) [6; 7].

Так, зокрема, російський дослідник І. Юрасов ствер-
джує, що в основі всіх соціальних технологій у сфері
управлінської діяльності знаходиться процес соціаль-
ної комунікації [8]. Тому будь-який управлінський вплив
можна звести до процесу спілкування, а технологію, що
підвищує ефективність управлінської діяльності, до си-
стеми технологічних заходів, дій та операцій, що гар-
монізують процеси спілкування (комунікацій) шляхом
підвищення довіри, згоди, співробітництва між різними
суб'єктами, включеними в загальний процес, яким не-
обхідно управляти. Під інноваційною соціальної техно-
логією управлінської діяльності при цьому розуміється
в першу чергу розробка і впровадження нових управлі-
нських продуктів, процесів та послуг, які чинять безпо-
середній вплив на досягнення задуманого результату,
здатного вирішити певну соціальну проблему.

У даний час для того, щоб найбільш повно розкрити
наявний потенціал, закладений в сучасному українському
суспільстві, на основі розробки і широкого впровадження
інноваційних методів соціального управління необхідним
є використання цілого комплексу соціальних технологій.
До них, зокрема, можна віднести наступні технології:

— технології управління знаннями;
— технології модернізації регіонального і місцево-

го управління;
— технології розвитку громадянського суспільства.
У сукупності дані соціальні технології дозволять

сконцентрувати зусилля органів публічного управління
на найбільш важливих напрямах модернізаційного про-
риву у сфері управлінської діяльності та націлить її на
першочергове вирішення найбільш актуальних проблем,
які сьогодні визначають загальний успіх соціальних, еко-
номічних, політичних перетворень у нашому суспільстві.

Далі коротко розглянемо зміст наведених вище тех-
нологій.

Технології управління знаннями. Особливе значен-
ня знання мають в управлінській діяльності, де вони пред-
ставляють собою головний ресурс і основу прийняття
науково обгрунтованих і вивірених рішень. Знання ста-
ють провідною соціальною, політичною, економічною
силою розвитку нового суспільства. Підвищення ролі
фактора знань у вирішенні сучасних проблем управлін-
ня суспільством пояснюється наступними причинами.

По-перше, отриманням більшої значимості в житті
суспільства і особистості інформаційно-технологічних,
науково-аналітичних, соціально-культурних регуля-
торів всієї соціальної діяльності та поведінки людей. По-
друге, перетворенням знань в один з головних струк-
турних елементів усіх системоутворюючих сил сучасно-

го суспільства, які визначають діяльність усіх соціаль-
них суб'єктів, розширюючи тим самим ареал свого дом-
інуючого впливу. По-третє, перетворенням знань у по-
тужний фактор економічного зростання та суспільно-
го розвитку. Відомо, що частка інтелектуальної влас-
ності в загальній сукупності суспільного продукту без-
перервно зростає, наближаючись у розвинених країнах
до половини його загального обсягу [1].

Технологія управління знаннями включає в себе
цілий комплекс соціальних технологій, націлених на
інтелектуалізацію соціальної діяльності в процесі управ-
ління, на максимально широке використання інформа-
ційних, аналітичних та інших ресурсів, включаючи бази
даних і "банки знань", експертні оцінки тощо, які спри-
яють прийняттю адекватних і ефективних управлінсь-
ких рішень. У сучасних умовах, коли соціальні інститу-
ти та інші об'єктивні регулятори соціального життя не
встигають вчасно зреагувати на зміни й нові виклики,
швидко адаптуватися до нових обставин, зростає роль
управлінських технологій у забезпеченні соціального
контролю та підвищенні здатності соціальних систем і
організацій впоратися з соціальними ризиками та по-
грозами, що виникли. В даний час інформація та знання
є основою поступального та інноваційного розвитку
суспільства. Зміцнення соціального контролю за допо-
могою інформаційних технологій і технологій управлі-
ння знаннями є сьогодні одним з головних напрямів со-
ціальної стабільності, соціальної організованості і соці-
ального прогресу [3; 4; 5].

Перспективними і цікавими напрямами розвитку
інформаційно-аналітичних технологій з точки зору
прийняття стратегічних управлінських рішень є створен-
ня і поповнення "банків знань". Вони створюються на
базі експертних оцінок, які завантажуються в "інтелек-
туальну оболонку" системи прийняття рішень і з її до-
помогою програються різні сценарії можливого розвит-
ку ситуації. Причому визначення найбільш правильних
управлінських дій для досягнення намічених результатів
проводиться на основі сценарного аналізу з урахуван-
ням ваги, впливу і векторів інтересів різних соціальних
суб'єктів, включених до даного процесу.

У той же час розробці та впровадженню інновацій-
них технологій управління знаннями в чималому ступені
заважають недостатньо розвинені інструменти і меха-
нізми захисту інтелектуальної власності. У цьому зв'яз-
ку важливу роль у загальній системі управління знан-
нями повинні зіграти технології захисту інтелектуаль-
ної власності, значення якої в сучасному світі постійно
зростає. Захист інтелектуальної власності є однією із
загальних і фундаментальних проблем збалансованого
соціального та економічного розвитку українського
суспільства, основою переходу української економіки
на шлях інноваційного розвитку.

Отже, в даний час необхідна цілеспрямована дер-
жавна політика та чіткий механізм захисту і розвитку
інтелектуальної власності в Україні, без цього немож-
ливо претендувати на гідне місце у світовому співтова-
ристві. Не випадково на передній план сьогодні вису-
вається захист інтелектуальної власності в сфері нау-
коємних технологій, комп'ютерної техніки, інформати-
ки, управлінських методів і інструментів.

Технології модернізації регіонального і місцевого
управління. Технології модернізації публічного управ-
ління, які передбачають необхідність великих інтелек-
туальних і матеріальних витрат на розробку і реаліза-
цію цільових програм і проектів, значною мірою засно-
вані на включенні науки, наукоємних продуктів у ме-
ханізм сучасного функціонування суспільства. Їх мож-
на активно використовувати на регіональному і місце-
вому рівні, зокрема, в контексті програмування і стра-
тегічного планування комплексного розвитку територій.

Технологізація регіонального та місцевого управлі-
ння значною мірою дозволить зняти зростаюче протирі-
ччя між тими новими завданнями, які постають сьогодні
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на регіональному рівні та невисокою якістю управління,
недостатньою професійною підготовкою кадрів, низьким
рівнем їх інноваційної управлінської культури.

У цьому зв'язку виникає нагальна необхідність
створення потужних інформаційно-аналітичних центрів
на регіональному рівні (можливо на базі Національної
академії державного управління при Президентові Ук-
раїни), їх орієнтування на розробку інноваційних про-
грам, створення системи соціального моніторингу в ре-
гіонах щодо реалізації регіональних стратегій, проектів
і програм, зокрема, в сфері забезпечення зайнятості
соціального захисту населення, модернізації системи
освіти, охорони здоров'я тощо. На основі соціальної
діагностики, а потім і соціального моніторингу в регіоні
необхідна розробка і впровадження необхідного паке-
ту соціальних технологій поступального економічного
і соціального розвитку регіону.

При цьому реалізація концепції модернізації управ-
лінської діяльності на місцевому рівні передбачає роз-
робку відповідних стратегій, які можуть розглядатися
як універсальні соціальні технології розвитку окремих
територіальних громад. Вони можуть бути засновані на
таких основних принципах, як мобілізація, соціальна
дія, громадянська участь, соціальний захист, соціальне
просвітництво, розвиток місцевих послуг тощо.

Технології розвитку громадянського суспільства.
Управлінська парадигма розвитку модернізації управ-
лінської діяльності на місцевому рівні має спиратися на
ідею розвитку самоорганізації населення.

Саме під час досягнення даної мети відкриваються
основні шляхи підвищення ефективності інституту місце-
вого самоврядування та гармонізації соціальних інтересів
різних соціальних груп на місцевому рівні. Активізація
соціальних ресурсів, сприяння розвитку людського по-
тенціалу дозволять виробити таку модель реалізації полі-
тики на місцевому рівні, яка підвисить рівень довіри між
різними суб'єктами соціальної, політичної та економіч-
ної діяльності, створить умови для розвитку соціально-
го партнерства. У цьому контексті особливе значення
повинні мати інноваційні соціальні технології, які дозво-
лять підняти на якісно інший рівень соціальну ефек-
тивність місцевого самоврядування, збільшити його інте-
лектуальний, науковий, творчий потенціал. Дані техно-
логії багато в чому мають універсальний характер і доз-
воляють довести до рівня чітких, простих і послідовних
операцій багато управлінських процесів: діагностики,
прогнозування, програмування, проектування, соціаль-
ного захисту населення, розвитку малого підприємниц-
тва, підбору кадрів, формування іміджу території, фор-
мування управлінської команди, зниження наслідків тех-
ногенних аварій та антисоціальної поведінки.

Отже, можна констатувати, що інноваційні соціальні
технології модернізації управлінської діяльності пред-
ставляють собою розписаний по операціях і етапам ме-
ханізм з'єднання досвіду і знань з умовами їх реалізації
в сучасній практиці управління.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що рефор-
мування системи публічного управління має відбувати-
ся в наступних сферах:

1) система взаємин виконавчих органів влади з інши-
ми інститутами влади і управління (політична сфера);

2) організаційні структури, механізми координації
та контролю, включаючи регіональне та місцеве управ-
ління (організаційна сфера);

3) системи і методи управління, адміністративні про-
цедури і процеси (функціональна сфера);

4) кадрова політика і державна служба (кадрова
сфера).

Головне — забезпечити гнучкість системи управлі-
ння, її адаптацію до змін зовнішніх умов управління,
динаміки розвитку суспільства і потреб людей. Причо-

му варто мати на увазі, що у сучасних умовах форму-
вання України як сильної, дієздатної демократичної
держави, стабільність в суспільстві та сталий розвиток
економіки неможливі без широкої підтримки громадян,
без їх соціальної консолідації. Тому концепція рефор-
мування публічного управління має забезпечити пово-
рот її діяльності у бік задоволення його запитів та інте-
ресів, забезпечення спільного вирішення нагальних про-
блем. Це перехід до моделі так званої "чуйної бюрок-
ратії", створення механізмів впливу громадянського
суспільства на рішення органів виконавчої влади. При
цьому актуальними залишаються і такі інструменти
управління, як проведення соціологічних опитувань на-
селення щодо прийняття деяких рішень, забезпечення
доступу громадян до матеріалів державних органів, про-
зорості роботи органів влади, забезпечення громадсь-
кого контролю і підзвітності посадовців перед громадсь-
кістю, використання нових інформаційних технологій.

Між тим, реалізація більшості із зазначених вище
реформ є неможливою без забезпечення належної про-
фесійної підготовки та формування нового покоління
державних службовців, здатного впроваджувати нові
підходи в свою управлінську діяльність. Тому на дано-
му етапі розвитку системи публічного управління в Ук-
раїні пошук точок дотику між доступними реформами
та сучасним рівнем професійної підготовки має стати
предметом подальших наукових досліджень.
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